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  3 رقم متون العقيدة                                  ميةسلسلة تقريب المتون العل
 

 ة  يا م  اللا  ة  يد  ص  الق   
 

 اإلسلم   يخ  لش   وبة  نس  الم  
 ي  ان  را الح   ة  يا م  ـيت   بن   م  لي  الح   بد  ع   بن   د  م  ـحأ   اس  با ي الع  ب  أ  

 هـ ( 728ـ  661) 
 اويليه

  ر  ــــــيط  ــــــــــــشت                
 "ة  يا م  ــيت   ابن   م  ل  ــساإل   خ  ـيش   ة  يا ــم  "ل        

 ير  عم  اح الم  سا د الم  حم  ل                                            
 

 تقدمي
ين َرمَضاين  يخ عز  الش    ِّ  ال 

 اه  ى ب  ن  اعتـ      
 أبو عبد الرحمن اسماعيل بن عمر الجزائري    
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oo  ((هـهـ727727تت))  ملكانيملكانيابن الزا ابن الزا   قالقال::      
  وصفاته جلت عن الحصروصفاته جلت عن الحصر                  ـــــون لـــــــــه ـــــون لـــــــــه ماذا يقول الواصفماذا يقول الواصف

  هـــــــــو بيننا أعــــجـوبة الدهرهـــــــــو بيننا أعــــجـوبة الدهر                    رةرةــــــــــــــــــاهاهــــــــــــــــــــــة هلل بة هلل بــــــججــــــــــــــــــهو حـــهو حـــ
        على الفجرعلى الفجر  وارها أربتوارها أربتــــــــــــــأنأن                خلق ظاهـــــــرة  خلق ظاهـــــــرة  في الفي الة ة ــــــهو آيهو آي          

  160160وو105105    الوافر الصفحةالوافر الصفحة  الرد  الرد                                                                                  
oo    ((هه751751تت))  ممــــــــــــي  ــــــــــــي  وقال ابن الق  وقال ابن الق::  
  بانيبانيود العالم الرا ود العالم الرا ــــــــــخ الوجخ الوجــشـيشـي          ة   ة   ــــــــــــــحقيقحقيق  مام  مام  رأ تصانيف اإلرأ تصانيف اإلــــــــــفاقفاق          
          الخلجانالخلجان  لمحيط بسائرلمحيط بسائربحر ابحر ا        اس أحمد ذلــك الـ  اس أحمد ذلــك الـ  أعني أبا العبا أعني أبا العبا           

  36543654ــــــ36533653النونية البيت النونية البيت                                                                     
  ــــرهانــــرهانوالبــ  والبــ    يـف  يـف  ـه بالسا ـه بالسا ورســــول  ورســــول            ه      ه      ـــاب  ـــاب  ــــــه وكت  ــــــه وكت  ه ودين  ه ودين  ــــــاإلل  اإلل    صــــــــر  صــــــــر  ن  ن            

  36833683البيت البيت   النونيةالنونية                                                                    
oo  ((861861تت))افعي افعي مصي الشا مصي الشا ت موسى الح  ت موسى الح  وقال أبو البركاوقال أبو البركا::  
  في كتبه فتجده غاية العجبفي كتبه فتجده غاية العجب            وانظر عقيدته وافهم عبارته      وانظر عقيدته وافهم عبارته              

  277277الرد الوافر الصفحة الرد الوافر الصفحة                                                                     

    والكتبوالكتببالحفظ والفهم والتقان بالحفظ والفهم والتقان           دهدهت في تفر  ت في تفر  صانيف دلا صانيف دلا له التا له التا         
    278278  الصفحةالصفحة  الرد الوافرالرد الوافر                                      
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ِّ   يخ عز  يخ عز  تقدمي الش   تقدمي الش    ِّ ال    ــ  ورعاهورعاه  ـ حفظه هللاـ حفظه هللا  11ايناينمضَ مضَ ين رَ ين رَ ال 

  حميحميمحن الر  محن الر  بسم هللا الر  بسم هللا الر  

َ  ن ال نبِّ  الم عىل مَ والس   الة  امحلد هلل وحده والص    عده.ب

عـل " ةــــلميـ تون العِّ ريب امل  ـــتق"  ؛ةــلسلن سِّ ة مِّ ــــفهذه اجملموعة املبارك ها ــــم  د ِّ

محن اسامعيل أخبو عبد الر   :2جيبالعمل الن   ل؛ طالب  ـــــا اأخ  الفا ين بِّ واملعتَ 

َ  هد  ـ ج   ،بن معر اجلزائري ن مَ ينة لِّ مِّ ــ ة ثَ ر  مل، ود  ب العِّ ال  ات ط  ــنضاف ا ىل حلقي

 مَ ـيـ فاهِّ ــ، ومَ ة  ــخَ ـاسرَ  دَ ــــواعـــوقَ  ،ينة  تِّ ــ مَ  س  ــسعىل أ   يلَ حصِّ ب والت  لَ الط   رامَ 

َ ق  ق  دَ م   مل  وعِّ  ق  حق  م   هنج  مَ  فَق ، وَ ة  ـحـوا ِّ  بيل  ، وسَ ة  ــلَ ــؤص  م   ا بِّ احِّ ـصبِّ  ر  ــسي، ت

ِّ الَ  عاةِّ ود   ةِّ ن  ة الس   كب أخئ   رَ فِّ   دى.واله  ق 

ا ة خط  ي  بَ  ورة  ـها ف صـِّ اج ه هللا ـ ف ا خرَ ـ حفظَ  ل  ـــــالفا  اأخ    دَ تَ ــوقد اج

 َ ثب ةِّ ــي  ــ ط ِّ الَ  سخِّ الن   ضِّ ــعىل بع دَ ماعتَ  يث  ، حَ شكيالا وت ها ا ىل ــ تِّ ـ بَ ـ س نِّ  اتِّ ــمع ا 

َ  ه ف العمل عىل ذلَ جِّ هنَ ــعن مَ  ها، وقد أخابنَ ـ بِّ ـ صاحِّ  َ ـــالن   أخوِّ  تِّ امل  جد  ــظم، وي

                                                 
شيخنا الفاضل ارتبط بالعلم والدعوة وارتبطت به، حىت أصبح فيها وهبا أشهر من نار على علم،  1

شيخ يف اخلطابة والتدريس، وشيخ يف التعليم والرتبية، وشيخ يف األدب واخللق، وشيخ يف املنهج 
تفسري وعلومه، واحلديث وفنونه، والفقه أصوله وفروعه..زاده اهلل علما وعمال واالعتقاد، وشيخ يف ال

دب رعاكم اهلل مع عاشر الطلبة يف حقه ملقصرون، فاألدب األودعوة، ورزقنا االنتفاع منه وبه، وإنا م
 مشاخينا يف القول والفعل، عند حضورهم وحال غياهبم، فذلك من بركة العلم وأثر تعظيم أهله.  

ا من حسن ظن الشيخ يب وإال فاهلل يعلم أين ضعيف يف الطلب، ضعيف يف العمل، ضعيف يف هذ 2
الدعوة..واهلل أسأل أن يتجاوز عين وعن كل مقصر، وهذا أقوله بيانا حلقيقة احلال ومعرفة بقدر التفريط 

 والتقصري وليس تواضعا أو تورعا...
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َ  تونِّ امل   عض هذهِّ بَ ارئ لِّ ـــــالقَ   دريبِّ وتَ  ن ِّ يب الفَ قرِّ ـــــتَ لِّ  ،ورِّ نث  ــ للمَ  وافقاا م   ااـ مـظن

 ه.وظِّ حف  مَ  بطِّه و َ ومِّ عل  مَ  رس يخِّ الب عىل تَ الط  

َعهَا رميَ الكَ  وهللاَ  ِّ وز  َظهَا وَشارََِّحا وم  ها َوقَارََِّئا وَحافِّ د  عِّ َا م   ،أخسأخل  َأن ينَفَع بِّ

بحانه جواد   وك    ن ه س   َا، ا  ميِّ الَفائدةِّ بِّ َمن َأعاَن عىل نرَشَِّها وَأسهََم فِّ تَعمِّ

 َكرمي .

ه.وَصىل  هللا بِّ ََ ِِّ و د وعىَل أ  حم  ََ عىل نَبي ِّنا م    وسمل  وابر

  

  َوَكتبَ َوَكتبَ 

ين َرمَضاين  ِّ ين َرمَضاين َأب و عبدِّ هللاِّ عز  ال  ِّ   َأب و عبدِّ هللاِّ عز  ال 

  هـهـ  14361436من ذي الجة من ذي الجة   2020  عش ي ة اَأحدعش ي ة اَأحد

ق لـ ق لـامل وافِّ   مم  20152015من أخكتوبر س نة من أخكتوبر س نة   44  امل وافِّ
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 ِبسِم اللَِّه الرَّحَمِن الرَِّحيمِ          

 ةالُمقَدِّم  
 

 

ن  امحل    ــ ده ونَست ــد هلل حنمــــــــــا  وذ ابهلل ــــــــــغفره، ونعــــــــــعينه ونستــــ

ور أخنفس  ن ُش  ن ــ، وم ضل  ِــن هيده هللا فال من سي ئات أخعاملنا، مَ نــا ومِّ ــ مِّ

 .دي ِايضلل فال ه

ال  هللا وح  ِ ا  أخشهد أخن  محم دا عبده و  ده ال ُشيك ِ،ـــــــــــــــوأخشهد أخن  ال ا 

 .وِـــــــــــورس

ال  َوَأنـــــــــــ    ـوت ن  ا  يَن أ َمن وا ات ق وا هللَا َحــــق  ت َقـــــــــــــاتِّهِّ َواَل تَم  ِّ َا اَّل  } ََي َأهي 

وَن { ] أ ل معران :  ْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّم   .[ 102م 

ن ن   ي َخلََقــــــــــــــــــــــــــــــُك  مِّ ِّ َا الن اس  ات ق وا َرب ُك   اَّل  ـــــَدة   ــــ} ََي َأهي  ْفس  َواحِّ

ا َونَِّسـاءا  َوات   هْن َمـــــــــــــــا رَِّجاالا َكثِّريا ـا َوبَث  مِّ هْنـَا َزْوََجَ ي ــــَوَخلََق مِّ ِّ َ اَّل  ق وا اَّلل 

يباا { ] النساء : تَسـَاَءل   َ ََكَن عَلَْيَُكْ َرقِّ ن  اَّلل    .[ 11وَن بِّهِّ َواَأْرَحـــــاَم ا 

ـْم َويَْغفِّْر  الَك  ْ َأمْعَ ا . ي ْصلـْح لَُك  يدا وا قَْوالا َسدِّ َ َوق ولـ  يَن أ َمن وا ات ق وا اَّلل  ِّ َا اَّل  } ََي َأهي 

و َ َوَرس  عِّ اَّلل  ْ  َوَمن ي طِّ ن وبَُك  ْ ذ  اميا { ] اأخحزاب : لَُك  ا َعظِّ  – 70َِ  فََقْد فَاَز فَْوزا

71 ]. 
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ا بعد :   أخم 

ن  أخصدَق الديثِّ الكم  هللاِّ    هللا عليه ىل  ــــصد م  ــــ، و خرَي الهدي هدي  حمفا 

وك  ة  َ اَلََل ، ــــ، َوك   بِّدعَ ةــوك  حمدثة  بدع ،حداثهتااأخمور م   ، وُش  وسمل  

 الن ار.  الَل  ف

 ملِّ ة ف عِّ ّب  ـــــحرة م  ر  ــــحرصة م  ـــــختَ ة م  ومَ ــــــنظ  فهذه مَ                      

ــ الس   و ادِّ ــــقتِّ ــــــ الاع  م الَ ـــــــــعاأَ  مَلِّ ــــــعَ لِّ  ة  ـــــنسوبــ مَ ، اعِّ ــبــ ت  االِّ  و ةِّ ــــن  ــــــــ

  خِّ ــــيوشَ 
إ
ــ سَ  ،ةــــــــــيــ م ـ ي ـ ت  ابنِّ  المِّ ـــــالس   عبدِّ  بنِّ  مدَ ــأخح المِّ ــــساال  ت  ــيعَ ـــ

ــ يبِّ قرِّ ا وتَ هَ ريِّ ــــــيسِّ لتَ  ََ ىَل عَ ا ــــهَـــــــــــــ  ، ل  ــجَ وَ  و ل   
إ
 ،نيــــملِّـ ــــاين املسوَ ــخال

ــ املت   ن ـــــاليالص   ةِّ ـــــاأخم   لفِّ ــسَ  جِّ ـهنَ ىل مَ عَ  نيَ ــــــِّ عدِّ املبتَ  رَ ـــــيـ ني غ ـــــعبِّ ــــ

خ وةَ ـــــــــودع ،نــيارَ ف ال   رِّ ــــــجاأَ  ةَ ـــــــــبــ غ رَ  ،نيــــــــــــــــالفِّ الس    وة  ـــــا 

َ  ،نَ ـــــــــيال صَ  َ  ةَ ــــصيحون  ب ِّ رَ  اةِّ ــر ـــمَ  لَ ــــــــــحصيـ وتَ  ،نَ ــــقيادِّ صَ  ة  رَ رَ ــــب

ــ ف ج  هِّ ـــــهِّـ ج ا ىل وَ  رِّ ـــــــظنَ ـ ل ذ ابِّ ل  ــــــوالت   ،نَ ــــــملياالعَ  ، مـــــــــــيعِّ ة الن  ــــن  ـــ

    .نيِّ مِّ اأَ  اَتِّ الَ  ولِّ س   الر   هللا عليه وسمل  صىل   د  حم  ن م  مِّ  رَب ــــوالق  

 و  َ ي بََذلت ه   ود  امل قل  جه امل رة ه  هذِّ فِّ  اَّل  وَمة احملر  يَتمث ل  فَ املنظ 

: اميَ يَِلِّ  فِّ

ســاَلِّ  .1 ِّ الرِّ  ــه عــىل ن سخـــ   ــبط  نــا  ــو  ،1نييَتــط ِّ ني خَ تَ مبقابلتِّ ن ســخ   ةد  عِّ

ــمَ  ــاتِّ الف  ثب ــة  دون ا  ــ طبوع ــةِّ ئِّ روقِّ الض  ــ يةل الواقع َ ــل  الن ســخِّ  نيَ ب حــ   ال أ ثَقِّ 

 ليةل.فائدت ه قَ  د تكون  الوايش مبا قَ 

                                                 
 1667ي في ورقة واحدة برقمنسخة ضمن مخطوطات جامعة الملك سعود في الرياض، وه1

 ه.1353وتاريخ نسخها سنة
ورقم ة لجامعة الملك عبد العزيز بجدة، ونسخة أخرى ضمن مجموعة من المخطوطات التابع 
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ِّ  تقس مي    .2 َ تباينة  قرات  م  ا ىل فَ  املنظومة نا  ر  م، ح   ي ا سهَل تصو  ضـموهِّ

ه  بِّطريقة  أخيرَس.  وفَهم 

وَمةِّ تشكيل   .3 َ  املنظ  ـا، لِّ ت ه ًّم  ـلفي ةِّ شـكيالا أخظنـ  تقريـبِّ هـذه العقيـدة الس 

ة املسلمني.  لعام 

مة  ممه دة  ملو ـوعِّ الر   .4 ـة  ملـهنج الت حقيـقِّ سـاَل، وم  و ع  مقد ِّ ثبتـة  ، وم  وّض ِّ

كعـدد  قـة ابملنظومـة،املتعل  املسائل  رير بعضِّ ع تَ مَ  ،س بَة الكتابِّ ا ىل مؤل ِّفهانِّ 

 .أخبياهتا وسبب تأخليفها..

وجزةا ل  .5 َف مبِّـ  اال  سالم فهو ش يخِّ تَرََجت  ترَجةا م  ـن أخن ي عـر  ِّ أخشـهر  مِّ  ،ثهِّ

 َ يثاا بَِّذلِّ مياا َوَحدِّ لََماء  قَدِّ  .فََقد اعَتََن الع 

 

 

ــ كَ و                                                  :ــ ــــــــــــــــــــ   تَبه 

       سامعيل ابن معر اجلزائريأخبو عبد الرمحن ا             

 ه (1435)ة ــــــــوىل سنجامدى اأخ  2ثنني اال   يوم صباح                    

 ة ــاجلزائر العامصعني النعجة ب                            

 يع دَير املسلمني. سوء وَج  حرسها هللا تعاىل من ك                         

  
  

                                                                                                                                            
 .820جلد مال
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  صورة المخطوطة الولىصورة المخطوطة الولى  ::  
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  صورة المخطوطة الثانيةصورة المخطوطة الثانية  ::  
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التَّعِريـُف 

                  فِ ِبالُمَؤِلــ

 فِ الُمَؤلَّـوَ 
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o   ف: ـــالتعريف بالمؤل 

ـفِ  ـــللُمَؤل  ُموجََزة  ـرجََمة  تَ *     

 :-َرحَِمُه َّللاَُّ  -

 

 ونسبه وكنيته اسمه  : 
 بن اللمي عبد بن أخمحد اال سالم ش يخ مةال  ـــــــالع اال مـام هو            

ِّ ، مولاا  اينالر   تميية بنا المالس   عبد ا مث ال  َ  ي  ريِّ مَ الن   ،مشقي منشأخ  ،س باا ن

ِّ تَ ب ب لق  وي  ، اسكنيته أخبو العب   ،مذهباا  النبِل   ِّ  قي    .ينال 

 

  وطلبه للعلم ونشأته مولده:  

ان ــ هللا رمحهــ  لِّ و               اأخول، ربيع من العاُش، ثننياال   يوم (1)حبر 

                                 .هـ661 س نة

مـع واله وأخهـه ا ىل دمشـق  نتقـلا معره من س نوات س بع بلغ وملا           

ــوهــو صــغري، وَكنــوا قــد خ ان جــاجرين بســبب َجــرجــوا مِّ تــار، ور الت  ن حــر 

 طهم عىل بالد املسلمني.وتسل  

خوانـه أخجـداده و فأخبوه ودين، وفقه عمل بيت ف نشأخ             ـ وكثـري وا   نمِّ

 .ءاأخجال   املشاهري العلامء من َكنوا أخعاممه

                                                 
ا ن سابت إا هااران أااي إباراهيم علياه الساال ،   (1) هي مدينة بني الرها والرّقة مشاال ساوريا، قيال إّ ا

افااة اليونانيّااة، ومقااّرا  للديانااة الصاااباّية، وهااي ارن مدينااة يف تركيااا.  كاناات مركااما  ماان مراكاام ال ق
معجـــم مـــا ، و2/235املوصااال  مةتباااة العلاااو  واحلةااام (  للحماااوّ) ) معجـــم البلـــدانينظااار  

التراث ، و435/ 1للبةرّ) ) بريوت  عامل الةتاب (   استعجم من أسماء البلد والمواضع
باعـ  النهاـة اإلسـلمي ة ابـن تيمي ـة السـلفي  عان  70ص  اليوناني  فـي الحاـارة اإلسـلمي ة

 . 25حملمد اليل هّراس ) بريوت دار الةتب العلمّية (  ص
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ــ            ــ يو  عِّ ــن ش ــر ذل مســع م ــام ذك ــني ك ــن املئت ــد م ــوا أخزي ة، بلغ د 

ــ تل   .(2)ادي ـ رمحه هللا ــــــــــــميذه ابن عبد الهــ ـــ

هلم: زين اليـن أخمحـد بـن عبـد الاّ، مث  ابـن أخرس اليرسـ، والكـامل بـن  َكن أخو 

 عبد، وابن الصريف، وابن عال ن، وغريمه كثري.

 اَّلي اجلليـل العـام هـذا نشـأخة َكنـت الصالة العلمية البيئة هذه وف        

 حفـ تعمل  الـط  والسـاب، و  أخوال، بالده وعلامء واله عىل العمل بطلب بدأخ 

أخقبـل عـىل  والتفسـري، واأخصـول والفقـه الـديث ودرس صـغري، وهو القرأ ن

الفقه فّبع فيـه، وقـرأخ ف العربي ـة، وف كتـاب سـيبويه حـ   فهمـه واسـ تدَر 

قباالا لك ي ـاا حـ   حـاز فيـه قحو، وأخقبل عىل الت  عليه، وبرع ف الن   صـب فسري ا 

 ذل من العلوم. الفقه، وغريَ  بق، وأخحُك أخصولَ الس   

ـر املـدارس واحملافـل ف صـغره؛ فيـت  م، وينـاظر، وي  ـَكن حيض و        م فحِّ

ن ه أخفـ  وهـو ف الكِّ  بار، ويأخيت مبا يتحري  منه أخعيان البدل ف العمل، ح   قيل ا 

 . والتأخليف من ذل الوقت السابعة عرشة من معره، وُشع ف امجلع

ـا مـات تـوىل  التـدريس          تم، فلم  ـ  وَكن واله من كبار النابةل، ومـن أخئ

 بعده وِ ا حدى وعرشون س نة.

 ف توسع مث صغره، منذ والنجابة الف  ةوقو   والفطنة َكءابَّل   رفوع          

 الاجتاد وُشوط اجملتد صفات فيه جمتعتوا فهيا، روتبح   العلوم دراسة

َ  فمل ش بابه، منذ ا صار أخن لبثي ماما َ  ا   والفضل ابلعمل اجلهابذة ِ عرتفي

 والقايص اينال   بذل ِ وأخعرتف ،معره من الثالثني بلوغ قبل واال مامة،

  .عرصه وعلامء والبعيد والقريب

                                                 
 .128/ 4بريوت  مؤّسسة الرسالة (   ) طبقات علماء الحدي  ( ذكر ذلك يف كتابه 2) 
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 ،والتفسري العقيدة، عمل؛ مهنا كثرية علوم ف اال سالم ش يخ رتبح   ولقد        

 عبد ابن اال سالم ش يخ تلميذ ذكر وقد وِ،وأخص والفقه وعلوجام، والديث

 ش يخ علوم سعة ف ــ اَّلل   رمحهــ  للهب االكم ــ اَّلل   رمحهــ  الهادي

 وتأخه ل والفقه، الديث ف وبرع لوحص   وقرأخ : اَّلهب قال ) :فقال اال سالم

 التفسري عمل ف موتقد   س نة، عرشة س بع ابن وهو والفتوى، دريسللت  

 أخعظم وهو: قال أخن ا ىل ...وفروعها أخصولها اال سالم علوم عوَجي واأخصول،

ن   لمي،قَ  شأخوه عىل هنب ِّ ي   أخو لكمي يصفه أخن نمِّ   هفَ ومعارِّ  هلومَ وع   ريتهسِّ  فا 

 .25-23ص الرية . العقود..(نيتَ جمدل   ف عرص  ت   أخن متلتَ  تهالَ وتنق   هحنَ ومِّ 

 
  شيوخه:من 

 وقال تلميذه ابن عبد ،ئة ش يخ"ن مامِّ  ه أخكث  يوخَ "أخن  ش   حىك الّبزايل:

ِّ  مشس   ؛هنمومِّ  ،ن مائيت ش يخ"مِّ  ه أخكثَ "وبلغ عدد ش يوخِّ الهادي:  ين عبدال 

َ محن بن ق  الر   ر اكِّ سَ مد بن عَ الص   ين عبدني ال  مِّ  أَ ، وكذلِّ قدسِّ دامة امل

 ِّ ِّ  ي، ومشس  شقِّ مَ ال  َ ال  َ درَ ين بن ب  .وغريمه كثري ياوِّ ردَ ان امل

 
 من تلميذه: 
ا تالميذ            ، والـاف  اَّل  ، مِّ ث  ك  ه فَ وأخم  ، ن أخبرزمه: اال مام ابـن القـمي  هـب 

ِّ والاف  ابن كثري )صاحب التفسري (، والاف  الِّ  ، وابن عبـد الهـادي، مز  ي 

، وعَـاس اليَ د النـ ملاكين، وابن س ي ِّ وابن الز   ، وصـالح  ال  ملَ عمـري  يـن الـّبزايل 

 ِّ ، وغريمه ـ علهيمال   َجيعاا رمحة هللا ـ. ين الكتب 
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  رهــــــــــــــــــــــعص: 
، والضالالت البدع فيه تث  كَ  عرص ف ـ هللا رمحهـ  تميية ابن عاش لقد

 اجلهل وانترشَ  باتالش    لتواس تفحَ  الباطةل، املذاهب نمِّ  كثري   وسادت

 تارالت   قبل نمِّ  املسلمني بالد زيتوغ   اأخمعى، قليدوالت   عصبوالت  

                                                        .ليبينيوالص  
ن   أخيدينا؛ بني يتال   فاتهمؤل   خالل نمِّ  واّضة ةجلي   عرصهِّ  ورةص   دنَ  و        هأخ

 ه،ويدِّ  هولسانِّ  هبقلمِّ  الَجاعِّ  ف وسامهَ  ها،وأخخطرِّ  املسلمني أخمور بأخجل ِّ  اه   

 : لعرصه اليةالت   الصورة جيد يخالش    فاتمؤل   ف لفاملتأخم ِّ 

 املزعومة، واملزارات واملشاهد القبور حول خاصة كياتوالرش ِّ  البدع كثة( 1)

 وي دعون ويرضون ينفعون وأخهم، واملوىت اأخحياء ف الباطةل والاعتقادات

 . هللا دون من

 . واجلدل واال لاد الفلسفات انتشار( 2)

 مَث   نومِّ  اس،الن   من ةالعام   عىل اَلالض   وفيةالص   والطرق صوف،الت   همينة( 3)

 . الباطنية واأ راء املذاهب شارانتِّ 

 وتثبيطهم والرشكيات دعللبِّ  مهِّ ونرشِّ  املسلمني، أخمورِّ  ف وافضالر   لتوغ  ( 4)

                                                               .املسلمني أخعداء تارللت   ساعدهتموم   ،اجلهادِّ  عن اسللن  

ا        ي نالح  وأخخريا  مما ،لعزائهم وحفزه ابلش يخ وامجلاعة الس نة أخهل تََقو 

 واملنكرات، للبدع صديالت   ف اليوم ا ىل املسلمني عىل امحليد اأخثر ِ َكن

 . تموعام   املسلمني أخئة صحوالن   املنكر، عن ييوالهن   ابملعروف واأخمر

زاء عرصه ف ـ هللا رمحهـ  ةــــــــــــــــــــــــــــــــتميي ابن وقف لقد         ا 

ا، وقفاامَ  الاحنرافات هذه ا مشهودا َاا، وانهياا، أ مرا  أخصلح ح    ناا،ومبي ِّ  وان
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 فرمحه ، هاوأخهلا  ةن  الس    به ونرص املسلمني، أخو اع نمِّ  الكثري يديه عىل هللا

 .واسعة رمحة هللا
 

    الهــــــــــــــخصمن:  
ن    حياهتم َكنت اَّلين القليل فرالن   من ـ رمحه هللاـ  تميية ابن اال سالم يخَ ش   ا 

 ال هأخن   وتعاىل س بحانه هلل شاهداا  بصرية، عىل هللا ا ىل دعوا ينواَّل   هلل، هالك  

ِ ال   ا   مئات بل اتاجملدل   عرشات وأخل ف كتب فقد ابلقسط، قائاا  هو، ا 

                 : املعنيني هذين ف اتاجملدل  

ثبات           ـ وتـذير وتعـاىل سـ بحانه هللا وحدانية ــــ ا   الرشـَ مـن ةاأخم 

د ف ذل بأخمور م ي س بَ اال سالم صدر بعد فهيا تفىش اَّلي لهيا، ، ح   تفر  ق ا 

ـ بل م جيرؤ علهيا أخحـد   ـن م  مِّ ن ذل تكسـريه لأخاـار الـيت َكن عارصيـه، ومِّ

َ ق اس يزوروها، ويتّب كون بـا، وي  الن   خوهـا نـذرون لهـا النـذور، وي  ب لوهـا، وي لط 

ن تعـر   بأخطيب العطور، ويطلبون عندها قضاء حاجاهتم، ويعتقـدون أخن  َمـ

ن هـذه اأخاـار ن اأ فات، ومِّ ه أ فة مِّ ، أخصابته ف نفسِّ أخو فعل   سوء بقول  لها بِّ 

ــخصــرة كبــرية َكنــت مبِّ  اس فهيــا ن مســاجد دمشــق، َكن للن ــحــراب مســجد مِّ

ـط  علهيـا رأخس السـني ـ ر  هللا تفا  بني الن  اعتقاد، وقد اس   ه ح  ـ  اس أخن

لهيا ورضعنه ـ فانشق   ا بلغ ذل الش يخ، ذهب ا  با بنعه، وقال ـ ت ِ... فلم 

ن أخصــاب ســاخراا ـ: " ــبها  لهيــا أخحــداا مهنــا يشء، أخصــابنا حنــن ق م ا  ــد  "، فتق

ذا يه رأخس معود كبري، فكرَس                                                                          .    (1)وه وأخحرقوهالف ارون، وحفروا علهيا، فا 

                                                 
اة ن ) فصال فا فصاال  يف ذلاك بعناوا( قد كتب الشيخ إبراهيم  الغيايّن ا رمحاه اهلل 1)  يماا قاا  باه ابان تيمّي

) خمطااو( ( ونشااره  الكواكــب الــدراريوتفااّرد بااه وذلااك يف تةسااري األحجااار (، وهااو ضاامن كتاااب 
ناحيـــة مـــن حيـــاة شـــيخ اإلســـلم ابـــن ) هاااا بعناااوان  1368ب يف القااااهرة سااانة حماااّب الااادين اخلطيااا

 .150 -132  ص الجامع لسيرة الشيخينظر (.تيمي ة
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ثبات ـــ مث            وقدره.  وقضائه ترشيعاته ف هللا عدل ا 

 مزامع تفنيدِّ  ا ىل ذل سبيل ف اال سالم ش يخ  تعر   ولقد               

 السابع القرن ف هعرص  ف املسلمني وسادت ،انترشت اليت هالك   أخهلِّ الباطل

                                                                           عىل؛ ابلرد   ىفتصد   الثامن، وأخوائل الهجري

  م.                                                                         وأخذانبِّ  الفالسفة    

 .                                                                          وأخَكذيبم افضةالر   و    

                                                                  ونفاقهم. وخبهثم الباطنية و    

                 وترهاهتم.                                            الفاسدة وعقائدمه وفيةالص   و    

                                                           الباطةل. وتأخويالهتم وخلفاَئم منيوللمت       

 بم.                                            وتعص   لش يوخهم وعبادهتم ينوللمقدل      

                                                     و الهلم.                       والنصارى    

فسادمه. وخبهثم والهيود                                                                            وا 

 وانقش.                                                         وارتل وسافر سودر   وكتبَ  ذل ك ِّ  ف فأخل   و

 امجلوع معفَ  تارالت   لقتال س يفه دجر   بل أخيضاا  بذا يكتف وم            

 .علهيم هللا هونرَص  املعاَر وخا  لربم، املسلمني صفوف دووح   ملالقاهتم،

 داراا  يبين أخو ماالا  يكتزن وم يزتوج م نيا،ال   عن عازف هذا ك ِّ  ف وهو

ال عقاراا  ويتخذ  .  اأ خرة دار من أخراده ما ا 

 عن ييوالهن   ابملعروف واأخمرِّ  الين، ف والفقه العمل ا ىل ابال  افةو            

 فاكن ، اسالن   با ِ وشهد با اش تر ، محيدة االا ــخص هللا وهبه قد املنكر،

اا اخسي   ـ عىل احملتاجني يؤثر كرمي  كثـري وَكن وغـريهام، بـاسوالل ِّ  عـامالط   ف هنفسِّ

ِّ  العبادة ا ورعاا وَكن القرأ ن، وقراءة كرواَّل  َ  ياكد ال زاهدا ـ شـيئاا مكلي  متـاع نمِّ

ـ ف حـ    زمانـه أخهـلِّ  نـدعِّ  عنه مشهور وهذا الرضورَيت، سوى نياال    ةعام 

 يلـبس َكن مفا اأ خرين، مع ومعاملته ولباسه هيئته ف متوا عاا وَكن اس،الن  
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ا رواش ت يلقاه، أخحد فيت    وال اللباس، نمِّ  ديءالر   وال الفاخر  ابملهابة أخيضا

 اس،الن   وعامة والعلامء الطنيالس   عند عظمية هيبة ِ فاكنت ،الق   ف ةوالقو  

ال   واحرتمه، وهابه هأخحب   رأ ه نمَ  فك   ـ السـد   علهيم س يطر نمَ  ا   أخَـاب نمِّ

    .الاحامتل ةوقو   ّبابلص   ، وَكن معروفاوحنومه اأخهواء

ات عديدة، ح   وقد تعر   الش يخ ـ رمحه هللا ـ حمل       ن كثرية، و نن مر 

ة؛ف الس ِّ  مات  جن، وَكن َّلل أخس باب عد 

رصاره   مهنا:    بـال ملـا يصـيبه ف م   عليـه غـريَ  صدعه ابلـق  اَّلي يعتقـده، وا 

 ذل.

 ومهنا: حسد اأخقران.    

ن احملنة والـبالء، هـذا ولعل ها اجمتعت َجيعاا، فاكنت سبباا ملا حصل للش يخ مِّ 

 امجليع بعلمه وفضه وعلو  منـزلته. مع اعرتاف 

ــــوالك ـــــــ ـــالم مع  ـــد فص  ا حصـــل ِ مِّ ــــن احملـــن يطـــول، وق ل ذل ـــــــــ

 اف  ابن كثري ـ رمحه هللا ـ فــــــــــال

ل الا بأخو   .(1)البداية والهناية، وذكر اأخحداث ف أخعواجا اليت حدثت فهيا أخو 

وقــد امــتحن وأخوذي ـ بقــوِ: " اَّلهــب  ـ رمحــه هللا وقــد ل صــها الــاف    

بِّ  ات، وح  تني، س بقلعة مرص، والقاهرة، والاسكندري ة، وبقلعة دمشق مـمر  ر 

 ".وبا توف

ي ولقد صدقت فِّ     راسة أخَاب الش يخ فيه، فها هو الشـ يخ أخمحـد بـن مـر 

فـال تيأخسـوا مـن قبـول هـا ا ىل تالميـذ الشـ يخ: "وَج   النبِل  يقـول ف رسـاَل  

ن ه ـ وهلل امحلد والبعيدة القلوب القريبة  ـ مقبول طوعاا وكرهاا. لالكم ش يخنا، فا 

                                                 
شيخ اإلسلم ابن تيمي ة؛ سـيرته وأخبـاره بداية والنهاية، ونشرها يف كتابه ( وقد استّلها املنجد من ال1) 

الجـــامع لســـيرة . وينظااار أيضاااا   123 -84ص )باااريوت  دار الةتااااب ا:دياااد (  عنـــد المـــ ر خين
 .448 -404  صشيخ اإلسلم
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ــ ــه، وتتب  ــوب الســلمية ل امت ــول القل ــاَيت قب ــن غ ــه وأخي ــذة ملباحث ــم الناف ع اهلم

ر هـذا الـالكم ـمن  هللا س بحانه لنصــوهللا ـ ا ن شاء هللا ـ ليقي وترجيحاته. و

ـونرشه وتدوينه وتفه  ـ ده، واس تحسـانِّ مه، واسـ تخراج مقاصِّ ه، َائبـه وغرائبِّ

ة هللا اجلاريـة ف عبـاده ن  رجاالا مه ا ىل اأ ن ف أخصالب أ ابَئـم، وهـذه يه سـ   

 وبالده..".

ال       كر.ن هؤالء اَّلين ذَ مِّ  وقد صدق ـ رمحه هللا ـ وهل حنن ا 

                                                                 
  ادهــــــــــــــــــــجه: 
 ؛َجاده حق   هللا ف واملنقول املعقول فارس اال سالم ش يخ جاهد

 فقد العمل، و ابلقول القتال عىل املسلمني وحر    يفابلس    جاهد فقد      

فقـد ، والشـجعان الفرسـان مـع الـوغى سـاحات ف بس يفه وجيول يصول َكن

َير ن دِّ مه عـتـار، وصـد ِّ ن أخعظـم احملر  ـني عـىل مقـاتةل الت  ـ مِّ َكن ـ رمحه هللا 

ن ه اجمتـع مميـع أخرَكن ال   وَل، املسلمني، وِ ف ذل مواقف مشهودة، ح   ا 

ــهلــم حاجــة املســلمني ا ىل الَغــ وذكــرَ  ــوث، وحصــل بســببه  ِّ ــة، وأ علِّ ن م علي 

 تار.الّب ابنرصاف الت   ردَ ويت العزاّ، ا ىل أخن وَ اجلهاد، وقَ 

القاه الش يخ، وجعـل  لطان،، مل ا جاء الس  (1)وف وقعة شقحب املشهورة   

عه وي  ي   ا رأخى الس  شج  فقـال  ،تار قال: َي لال بن الوليـدلطان كثة الت  ثب ته، فلم 

ـ  ـِ الش يخ: ال تقل هذا، وقل: َي هللا، واس تغث ابهلل رب ه، ده وحـدَ ك، ووح ِّ

َ ، وقل: َي مال يوم ال  ت نرَص  َي  َ نعبد وا  َي  مث  مـا زال ي قبـل نسـ تعني، ين، ا 

                                                 
َقَحب علااى وزن :عفاار  قريااة قاارَب دمشااق تبعااد  عنهااا قرابااة  (1) املعركااة كيلااو ماارتا ، وقعاات فيهااا   37َشاا

  (. 124/ 2بريوت  دار الفةر (   للمبيد) ) من جواهر القاموس تاج العروساملذكورة.) ينظر  
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َئام، ويـربط جأخشـهام، حـ   جـاء ًّرة عىل ا لليفة، وًّرة عىل السـلطان، هيـد 

 نرص هللا والفتح.

 وبس تاين يتجن   أخان!! رس؟ أخعدايئ مايصنع" :املشهورة لكمته وَكنت         

 هادة،شَ  تِلوقَ  لوة،خَ  بيسحَ  أخان فارقين،ت   ال عيمَ  فهيي حتر   أخن   ،صدري ف

 
إ
َ  نمِّ  خراجِّ وا  سبِّ ح   نمَ  احملبوس  ": نه نِّ  ف يقول وَكن ،   "ياحةس ِّ  دليب

         ."واههَ  هأخَسَ  نمَ  واملأخسور   ه،رب ِّ  عن لبهقَ 

ن   سانوالل   ابلقمل ادهَجِّ  اأخم             أخعداء أخمام وقف ــ هللا رمحهــ  هفا 

، والبدع الباطةل واملذاهب رقوالفِّ  حلوالن ِّ  امللل أخَاب    ؛نمِّ  اال سالم

 وفية،ــــص نمِّ  الباطنية، و للفالسفة، ىد  ــصـت فقد امخــــــــالش   ودــــَكلط  

 ،للمالحدة ؛ىد  ــــــــــــتص كام ض،ــــــــرواف و ،ريةــــــيَص ن   و، ا سامعيلية و

 الحاسِّ  يخالش    ردود هللا حبمد تزال وال ،اأخشاعرة و ،املعزتَل و ،اجلهمية و

ِّ  عىل العظمي ينال   هذا أخعداء  د   االفع   ن   اأخه   وذل وامل  ا مر   عىل تستند اما 

 مع الصاحل، لفالس   وهدي وسمل عليه هللا صىل رسوِ ةوس ن   هللا كتاب

 العمل عةوسِّ  والعقِل، عيالرش   حتجاجوالا س تداللالا وقوة س تنباط،الا ةقو  

 هللا كتاب بعد سالح أخقوى يه وكتبه الش يخ ردودو  ،ِ هللا وهبا يتال  

 واملذاهب اَل  الض   قرَ الفِّ  لهذه صديللت   وسمل ليهع  هللا صىل نبيه وس نة

 . راجت يتال   امةالهد  

 سبيل ف اجلهاد ؛ويه عظمية مبية اال سالم ش يخ حياة تمتي   لقدو        

 ؛َجاده ف عظمية مواقف يخللش    َكن فلقد سان،والل   والقمل يفابلس    اَّلل  

 الطوائف هذه حفضَ  وقد وغريمه، والباطنية ،وفيةوالص   افضة،والر   ،تارالت  

 . بيده اهدمهوجَ  ولسانه بقلمه
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 العدو َجاد ف عناءا  أخعظم وال منه، جأخشاا  أخثبت أخحداا  رأخيت ما) :ارالب   قال

 ةلومَ  اَّلل   ف افيَ  وال ويده، ولسانه بقلبه اَّلل   سبيل ف جياهد َكن منه،

 .43ص العلية اأخعالم .(...الّ

 

  تيميةمن ثناء أهل العلم على ابن:  

ي  ـ رمحه هللا ـ  ،نفسه ما رأخيت مثه، وال رأخى هو مثلَ : "قال الاف  املز 

ِِّ  أخحداا أخعملَ  وما رأخيت    ".هلام منه ، وال أختبعَ بكتاب هللا وس ن ة رسو

ذا س   : " وقال ابن الزملاكين  ـ رمحه هللا ـ    ئل عن فن  من العـمل، ظـن  َكن ا 

َ الرايئ والس   ، وحـَُكَ  عرف غريَ امع أخن ه ال ي  ،أخن  أخحـداا ال يعـرف مـثه ذل الفن 

ذا جلسوا معه اس تفادوا ف مذاهبموَكن الفقهاء مِّ  منه مـا  ن سائر الطوائف ا 

 ".م يكونوا عرفوه قبل ذل

ــن كبار علامء عصـن ش يوخه، ومِّ وقد أخثَن عليه خلق كثري مِّ     ن ره، حـ   مِّ

أخجوبته عـن سـؤالات  اس فن أخحسن ذل ما قاِ ابن س ي د الن  شانئيه، ومِّ 

ِّ ابن أخيبَ  ه قـ(1)مياطي  ك ال  ـ  ن ي  ـ، فا  ي وهـو اَّل  : " ال ـ بعـد ثنائـه عـىل املـز 

يـن أخرس العب ـاس أخمحـد حداين عىل رؤية الش يخ اال مام ش يخ اال سالم: تقي  ال  

ـ مـن أخدَر مِّ ـاا، وَكد يسـ توعب بن عبد اللمي بن تميي ة، فأخلفيته م  ن العـمل حظ 

ن ت  م ف التفسري فهو حامل رايته، أخو أخىت ف الفقه؛  ،السنن واأ اثر حفظاا  ا 

فهــو مــدَر غايتــه، أخو ذاكــر ابلــديث؛ فهــو صــاحب علمــه وذو روايتــه، أخو 

لتـه ف ذل، وال أخرفـع مـ  ن درايتـه،حارض ابلن ِّحل وامللل؛ م ي ر أخوسع من حنِّ

عين ـه نسـه، وم تَـر عـني  َمـْن رأ ه مـثه، وال رأخت برز ف ك  فن  عىل أخبناء جِّ 

 مثل نفسه.

                                                 
(1) 2 /221. 
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ـرِّ َكن يت  م ف التفسري؛ فيحرض جملسه اجلم  الغفري، ويَـ  ن حبـر علمـه دون مِّ

 ا ىل أ خر ما ذكر. ..تعون من ربيع فضه ف رو ة وغديرالعذب المنري، وير 

ـرمحـه هللا ـ ف تـذكرة الف ـا": "وقال الاف  اَّلهـب  ـ      ن حبـور وَكن مِّ

اد اأخفراد، والش  ، والز  ن اأخذكياء املعدودينالعمل، ومِّ  جعان الكبـار، والكرمـاء ه 

كبـان، لعل هـا ثـالث وافق واخملالف، وسارت بتصانيفه الر  أخثَن عليه امل   ،اأخجواد

 ".مئة جمدل  

مل ا اجمتعت اببن تميي ـة، رأخيـت رجـالا : " ابن دقيق العيد ـ رمحه هللا ـوقال    

 ".ما يريدد، ويدع العلوم بني عينيه، يأخخذ ما يري ك  

 
 م لفاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه: 

م   يخالش    تَر لقد  ا رااثا ت   ةلأخ  منه يهنلون والباحثون العلامء يزال ال مثيناا، خضما

 نمِّ  الكثرية، اتاجملدل   حبمد هللا اأ ن منه اأخمة لى رتتوف   ، صافياا معيناا

 بقي وما املطبوع، من هذا غريها،و  واملسائل والفتاوى والرسائل فاتاملؤل  

ا جمهوالا   . فكثري اخملطوطات عام ف ومكنوزا

 م  وختد   اأخمة، تنفع اليت واملعرفة العمل جماالت من جماالا  يخالش    يرَت فمل

ال   اال سالم تقان، مدارة وأخسهم فيه كتب ا  ال   توجد امقل   صةلخَ  وتكل وا   عند ا 

 . التارخي ف وادرالن   العباقرة

ِّ  بسعة وخصومه وتالميذه وأخساتذته أخقرانه ِ شهد لقدف  وغزارة الع،الاط 

ذا العمل،  يتقن ال أخنه السامع ظن الفنون من فن أخو العلوم من عمل ف مت    فا 

نتاجه، فاتهمؤل   عىل املطلع وأخن   فيه، رهوتبح   ِ ال حاكمه وذل غريه،  وا 

 عن واَّلب ِّ  سان،والل ِّ  ابليد اجلهاد ؛نمِّ  حياته ف يعمه َكن مبا ارفــوالع

 ِّ ِّ  والعبادة ين،ال   هتم   ةوقو   وقته، بركة نمِّ  العجب ك   عجبليَ  كر،واَّل 

 .املواهب تكل نحهمَ  نمَ  فس بحان ه،دَل وجَ 
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ا مصنفاته؛ فهيي كثرية      ش ي ِّق املغررس   أخم  اا، وقد َجع أخسامءها تلميذه ابن ر  جد 

لكن ــه م ( 1)أخســامء مؤل فــات ابــن تمييــة (املــاليف ف رســاَل لطيفــة بعنــوان: ) 

لينا اليوم  .(2)يس توعب، وبعض ما ذكره مفقود م يصل ا 

 وهذه ،العلوم خمتلف ف مؤلف ثالمثائة عىل مؤلفاته زادت لقدو              

 : هللا رمحه مؤلفاته بعض

 (. جمدلا 11 ف طبع) املنقول لصحيح املعقول رصحي موافقة بيان - 1

ثبات - 2  . املعاد ا 

 . ونقال عقال النبوات ثبوت - 3

 . واال تادية اللولية عىل الرد - 4

 (. جمدلين ف) اال س تقامة - 5

 ف وتقع محمد بنهوا قامس بن الرمحن عبد َجعها: تميية ابن فتاوى مجموع - 6

 . جمدلا( 37)

 . والرعية الراعي ا صالح - 7

 . الس نة مهناج - 8

 . ابلقدر اال حتجاج - 9

 . اال ميان - 10

 . الصيام حقيقة - 11

                                                 
       كتور صاااالل الااادين املنجاااد د ا بتحقياااق الاااه الرساااالة منساااوبة إا ابااان القاااّيم ا رمحاااه اهلل ( طبعااات هاااذ1) 

ّيق أيب عبد اهلل حمّمد بن عباد اهلل بان أمحاد ) بريوت  دار الةتاب ا:ديد (. والتحقيق أّ ا البن رش
املتوىف سنة تسع وأربعني وسبع ماة. ) ينظار ققياق ذلاك بالتفصايل يف مقّدماة الطبعاة األوا لةتااب 

 .63 -56ا:امع لسرية شيخ اإلسال  من ص 

 مل تباّي،، وأك اروأك ر مصاّنفاته مساّودات ( " المقف ى الكبيرا يف كتابه ) ( قال املقريمّ) ا رمحه اهلل 2) 
اه أ حاار  م ". نهااا شاايري ك ااري وال قااّوة إال باااهللمااا يو:ااد منهااا ارن بأيااد) الناااس قلياال ماان ك ااري، ف نّا

 .513وينظر  ا:امع لسرية الشيخ  ص 
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 . التدمرية الرساَل - 12

 . امحلوية الرساَل - 13

 . الزنول حديث ُشح - 14

 . العبودية - 15

 .  املشرتكة املظام - 16

م   ــ اَّلل   رمحهــ  يخالش    تَر فلقد ،والكثري الكثري وغريها  ال خضاما  ترااثا  ةلأخ

 والفتاوى الرسائل هذه من كثري طبع ه،من يهنلون والباحثون العلامء يزال

 . كثري اخملطوطات عام ف مكنوزاا  أخو جمهوالا  وبقي واملؤلفات،

 وال ةاأخمـ   يممتقد   من أخحداا  أخعمل   وال)  :الهـادي عبد ابن يقـول         

 ( ذل نمِّ  قريباا  وال ، فصن   ما حنو فصن   وال َجع، ما مثل َجع ارهيِّ متأخخ ِّ 

 .26ص الرية العقود

 

  هـــــــــــــــــــــــــــوفاتـ:  
َ  مـاا أخَي   به م  ـأخل مر  ثرا   عىل وفاتـه َكنت لقد  تونــ وس  عــبــ س  مرهـوع  ، يــرةسِّ ي

ة مثان وعرشين ـسن عدةــــــالق ذي من رشينــــ الع  االثنني ليةل ف وذل ،نةس َ 

ــ ع م ــــــــــــــــوسب  ،قـــدمشــب عةــلقلا بسجن مسجون وهو ،(هـ728) ئةـــ

م تشهد دمشق مثلها من  ورةـــــشهــ وم  ودةـــــــــــــــمشه جنازته َكنت لقدو 

ن ه م ي  ــ قبل، ح   قيل ا  ال  ـ ازة الش ــنــــ تخل ف عن ج ـــ ــر تأخخثالثة نفَ  يخ ا  روا ــ 

ة، ا  افة ا ىل مَ هم مِّ ش يةا عىل أخنفسِّ خَ   وه.جز عن اال تيان لعذر وحنـن عن العام 
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راا ــــــجاز، وغريها، نثـحـراق، والـــرص، والعـــلق ابلشام، ومــــــاه خــورث   

ه ف دار كرامتهــــــــوشع َي   وجزاه (1)راا، فرحـــــم هللا الشـــــــيخ، وَجعنا وا 

  .اجلزاء خري واملسلمني اال سالم عن

 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ( ير:ع يف ترمجة الشيخ إا 1) 

 . 296 -4/279البن عبد اهلاد)  طبقات علماء الحدي         
 . 1498 -4/1496)دار الفةر العريّب (   للذهيب تذكرة الحف اظو        
 . 302 -18/295البن ك ري ) ا:يمة  دار هجر، ققيق الرتكي (  البداية والنهايةو        
 .     408 -2/387ابن ر:ب ) بريوت  دار املعرفة (   طبقات الحنابلة للحافظ على ذيلالو        
اة (   ةالدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنـو         للحااف  ابان حجار ) اهلناد  دااارة املعاارم الع مانّي
1/144- 160 . 
 . 15/ 7للصفد) ) نشر مجعّية املستشرقني األملانّية (   الوافي بالوفياتو        
. 306 -294ألمحاد بان فضال اهلل العمار)   مان ص مسالك البصـار فـي ممالـك المصـارو        

 وغريها.
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o فِ ـالتَّـعِريُف ِبالُمـَؤلَّــ : 
 

 ه وَمعَناه:ِـ اُن اسمـبي  
 

 بـ:يت هذه املنظومة مس  ِّ 

ــ بس  :" ةالمي   "ــ    م، فهيي الال   رفِّ ـنتيي حبياهتا تَ ـ أخب  أخواخرَ  أخن  يتا ــ بب قاف ـــ

 .مالال   هو؛ هياوي فِّ حرف الر   ة ابعتبار أخن  نظومة المي  مَ 

بت سِّ ن  ــ ف  ـ حِّ ـــــاجـ عىل الر   لها اظمَ ــاره الن  ــبابعتِّ  :(1)" ش يخ اال سالم "ــ   

ليهِّ   .ا 

                                                 
 خ اإلسلم":فائدة: معنى لقب"شي (1)

 ما المقصود بلقب شيخ اإلسلم إذا أطلق؛ــ       
 أناها تحتمل وجوها م ن معاني الكلم: 50ذكر العلمة ابن ناصر الدمشقي في الرد  الوافر صفحة 

منها أناه شيخ شاب  في اإلسلم، وانفرد  بذلك عم ن ماى م ن التراب، وحصل على الوعد       
 ناه:"م ن شاب شيبة في اإلسلم فهي له نور يوم القيامة".ا.هالمبشر بالسالمة أ

أقول: وهذا عام شامل لكل م ن شاب في اإلسلم فل ي نابط، والحدي  صحيح؛ انظر صحيح 
 (.6183الجامع برقم)

ة.ا.ه      ة، ومفزعهم إليه في كل  شدا  ومنها ماهو في ع رف العوام: أن ه العد 
 ام  يكفي في تاعيفه.أقول: وهذا نسبته إلى العو 

ومنها أن ه شيخ اإلسلم بسلوكه طريقة أهل ه، قد سلم م ن شر  الشباب وجهل ه، فهو على السنة      
ه ونفله.ا.ه  في فرض 

 أقول: وهذا فيه جزء م ن معناه فلم يستوعب.  
 م الغاية.ا.هومنها شيخ اإلسلم بالن سبة إلى درجة الولية، و تبرك الناس بحياته فوجوده فيه     

 أقول: وهذا فيه م ن الخلل في المعتقد ــ في م سألة التبرك ــ ما ي غني عن ذ كره وبيانه. 
 ومنها أنا معناه المعروف عند الجهابذة النقااد المعلوم عند أئم ة اإلسناد:     

س ن ة الن بي  صلاى أن  مشايخ اإلسلم والئمة العلم هم؛ المت بعون لكتاب اهلل عز  وجل، المقتفون ل
موا بمعرفة؛ أحكام القرآن، ووجوه قرآته، وأسباب نزوله، وناسخه=  اهلل عليه وسل م، الذين تقد 
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ومنسوخه، والخذ باآليات المحكمات، واإليمان بالمتشابهات، قد أحكموا م ن لغة العرب ما 

م، وعلمو الس ن ة نقل وإسنادا، وعمل بما ي جب العمل به اعتمادا وإيمانا، أعانهم على علم ما تقد 
بما يلزم من ذلك اعتقادا واستنباطا لألصول والفروع من الكتاب والسنة، قائمين بما فرض اهلل 
عليهم، متواضعين هلل العظيم الشان، خائفين م ن عثرة الل سان، ل يداعون العصمة، ول يفرحون 

 بالتبجيل، عالمين أنا ال ذي أ وتوا م ن العلم قليل. 
 فمن كان بهذه المنزلة ح كم بأن ه إماٌم واستحقا أن ي قال له: شيخ اإلسلم.ا.ه      

 أقول: وهذا كلم نافع ماتع لكناه غير  م ختصر ول جامع ولمانع.
 ثما ش رع في ذ كر بعاهم ممان هم بعد طبقة الصحابة بحسب أمصارهم ثم قال:        

وطبقٍة م ن العلم العيان، لكن كل  طبقة دون  ال تي قبلها فيما  وهلما جرًّا في كل  عصٍر وأوانٍ 
م، فكل  مقاٍم له مقاٌل وكل  زماٍن له أئماة ورجال..اهـ   ن علم، والفال  للس ابق الذي سلف  وتقد 

وذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ـ رحمه اهلل ـ في حاشيته على الروض المربع شرح زاد        
ة مع نا بع للكتاب والس  على المتا  والسلف ل يطلقون شيخ اإلسلم إلا "( 1/164) المستقنع
 " .ا.هـ ر في المعقول والمنقولالتبح  
 أقول: وهذا كلم جي د، مختصر جامع مانع. 

يكن ابن تيمية أول م ن أطلق عليه ول آخر من  مفل :ن أطلق عليه هذا السمم   ا أول  أم  ــ       
هذا الل قب، فقد أ طلق على كثيرين م ن قبله ولعلا أول من أطلق عليه هذا الل قب؛ أبو  أطلق عليه

بكر الصديق ـ رضي اهلل عنه ـ، و عمر الفاروق ـ رضي اهلل عنه ـ كما  ــ ذكره المحب الطبري في 
ارية، الرياض النارة بل إسناد وعنه السخاوي في الجواهر والدرر وعنه الكتاني في التراتيب اإلد

طبعة دار ابن حزم نقل عن علي رضي اهلل عنه، وقال  143والسيوطي في تاريخ الخلفاء صفحة 
عنه الشيخ بكر أبو زيد؛ لكنه ل يصح، وأطلقه اإلمام الذهبي على الصحابي الجليل عبد اهلل ابن 

فحسب ،ثم اشتهر إطلق هذا الل قب على الر اسخين م ن أهل العلم  3/204عمر كما في السير 
 في كل  عصر كل  بحسب أحواله وأحوال أهل زمانه.

ـــ وليعلم أناه إذا ذ ك ر لقب شيخ اإلسلم مطلقًا دون تقييده بعالم بعين ه في تصانيف وكلم        
أهل العلم، فالغالب أنا المقصود به ابن تيمية ـ رحمه اهلل ـ، وم ن أشهر م ن أطلق عليه شيخ 

ر   ين؛اإلسلم من المتأخ 
 .805ـــ السراج البلقيني ت  
 .852ـــ الحافظ ابن حجر ت  
 .926ـــ زكريا النصاري ت  

واهلل تعالى أعلى وأعلم، وانظر للستزادة في هذا الموضوع؛ معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر 
 .323ـــ 321أبو زيد رحمه اهلل صفحة 
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 :ــــــدةــائــفــ  
 

" لكهنا ف فن    ـةالمي   نظــــومة أخخرى مشتــهرة  تسمى "ـ هناَ م  ــ/أخ     

ى:  ها عام  أ خر ت سم  م  ـــرف، البنِّ ــــف ع " المـي ة اأخفعال "أ خر وانظِّ ملِّ الص 

 هـ، صاحب اأخلفيـة املشــــهورة ف الن حو.(672)ال اأخندليس اجلي اين تــــم

  

، والشـنـفـرى لـقـب لــه  1ب "رَ ـة العَ ي  ـ " الم أخو َرى "ـنفَ ـ ة الش  ــي  ـ " الم  ــ/ب 

 قبل الهجرة. 70واسـمه؛ معرو بن مال اأخزدي ت حوايل 

 ويه المية مشهــورة اعـتـنـى با الباحـثـون واأخدابء والشعراء واملـحققون...،

قديـمـا وحـديـثـا نـقال ودراسة وُشحا وتقيقا، فهيا تصوير رائع للحياة العربية 

ف العصـــر اجلـاهِل، مبا امـتأخت به من املعاين الراقية والُك السامية، وفهيا 

لفا" الرائقة.  اختيار ماتع لأخ

غْ  ، 2م "جَ ـة العَ ـي  ـ " الم أخو  "ايئِّ رَ ــغْ ــ" المي ة الط   ــ/ج  َرايئِّ نس بة ا ىل من والط 

يكتب الطــغـرى؛ ويه الطرة اليت تكتب أخعىل الكتب فـوق البـسـمـلـة ابلقمل 

الغلي ، وتتضمن نعـــوت امللـك وأخلقـابه، ويه لفظـة أخعـجمية، واسـمه مؤيد 

 هـ. 515هـ، وقيل:  514الين السني بن عِل الطغرايئ اأخصباين ت 

ـا ج ــزَِّل ويه قصيدة عـّب  فهيا عـم  ـا ع  ال ف خاطره، وفا  من مشاعره، لـم 

اقَـتاا ا ىل ما هو أخسـمى منه، بلـفـ  فصل ومـعـَن  ن َمنصـب  يَـرى نفَسـه تَو  مِّ

 جزل.  

                                                 
تسميات و ضعت ِمن ِقبل بع، أهل العلم هذه التسمية مل تةن من وضع قااليها، ولةن هذه ال 1

والشعراري واألدباري، للتمييم والتفريق بينهما وبني غريمها من الالميات، اصوصا مع ك رة هذه القافية يف 
 االقصااد
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ا غ  المي ة وهناَ " ــ/د    ــ ر  م ـيــ " أخخرى ف العقيــدة، لكهن  ثل ـ ش تـــرة م ـــ

ــ الم  ة ش ـــ هـ، (576) في تـلـــــر الس ِّ ــي طــاهـي أخبــالم، وهـــيخ اال ســـــ يـ 

ه ـ  الـــذكــرهـا الــاف (، 36-21/29الء" )ــــبــــ ر أخعـالم الن ــــيي ف "ســ ــبـ ذ 

 .وأخجاد - رمحه هللا -اظم صدق الن  ال ف أ خــــرها بعدما ساقها؛ ــوق

 

عتِّـــ" أخخ الميـة وهناَ " ــ/هـ    رِّين ف االِّ ، وهـي رى نظمها أخحد املتأخخ ِّ ـــقادِّ

ف اأخح  ــ غري مش تــــرة  أخيضاا للشيـخ؛ أخحــمد بن مشــر  ــاليف ـــــــســايئ املــــ

مة ابـن أخبـي زيـــــــد القيـــــرواين ـظـم مـــــن ب "ــهـ ــ صــاح(1285)ت قــــد ِّ

ـن ة عتقــــ لِّ البــــدعِّ وتقـــرير  م ـــــها: الــرد  عىل أخهـ " ــ في  ف املعتقد ــدِّ أخهلِّ الس 

 بيت، قال ف خامتتا: 110فِّ حوايل 

لفِّ اأ وىَل           ِّ والس  ل      عقيدة  أخهلِّ الق  َجاَة امل َعــو  م لَِّمـن َراَم النـ   عَلهَيِّ

ونََكهَا تَ          ـــــة     ــفَد  ملِّ قَد اَل حَيتَوِّهيَا امل َطو     حـوِّي فَوائِّــَد َجـم  ن العِّ  ل  مِّ

... 

، حَيسن بطالـــــة  رائقــــنظومة بديعــــ ويه م    حيح ــــة  لفي الص  بِّ الاعتقادِّ الس 

الع  علهيا، وحفظ  ِّ  ها.ـ استرشاح ها و الاط 

ن َمجــموع  ابمس:" بعت ِضِّ ة ــــن  ـ ل الس  ــهأخ د ــقــعتـ اعة ف م ـضـح البـربأخ  وقد ط 

هـ 1397ةـ، الطـبـعــة الثـانيفـــــوسـل يأ  ان ـمـليـ ي بن س ـعللـ "، ةــــاعَ ـمَ ـواجلَ 

 .80ا ىل الصفحة  75من الصفحة 

 

ت  " الميــــة ابن الــوردي "" أخخرى مشهــورة بــ  المية نــاَ "ــــ وه  و /ــ  

ة مـن اأ داب لـــــمــجـ بحـِل ِّ ــة عىل الت  ــــحــيــ ص ـ ث والن ــحـها الــ هـ، في (749)
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ــ ة، ن ــــاصــم خــب العلـامـة، وأ داب طــــــلــيـة عـ الم الق اال ســواأخخ ظـمـها ــ

 ع، وقد اش ترت مؤخراا، ا ذ ُشَحا الكثيـر من العلمــاء وطـلبــة العمل.ــــديــــب

 

اف  بن أخحــمد ــــيخ العال مــة حرى نظمها الش   ــ" أخخ المية ناَ "ــ وه  ــز /  

ــ هـ، ت (1377)تـــــمكي ال ى؛ ـ ـ ـ اســــــــــخ ـ نظــومــة الـال م ــــ "م سم  ية ف النـ 

ــ ، وتَ واملنسو " عة ــــمن عملِّ أخصولِّ الفِّقـندرِّج  ـــ ه، ويه منظومــة بَديعة انفِّ

عَة،  ِّ ا امل تنَو  عيـة بِّش    ف ن وهِّ لوم الرش  س  الش يخ ف نَظمِّ الع  ف اَببا، ومعلوم  متر 

 َ وَمات ب ا ــــفََه َمنظ  ها لَينتَفَِّع بِّ ـر هللا  تََعاىل يلِّ ا خراَج بَعضِّ يَعة َرائَِّقة فَائَِّقة، يَس  دِّ

ن أخهلِّ العملِّ وَطلََبتِّه.   الَاص  والَعام  مِّ

 

را وقفت   /ــ ح يخ جـ  ومؤخ  بة للش   بـران بن سـلـمـان بن جــــابر عىل المي ة طي ِّ

اها  واأخحاكمِّ  واأ دابِّ  قِّ  اأخخـــــــالَ ميــــــة ف" القـصيدة الال   ؛سـح اري سـم 

  ها.ومِّ ل  ع   و وعها ومكنونِّ ح عن مَ فصِّ نواها م  وع  عية "، الرش  

 

يخ أخنور عبد هللا بن عبد قة للش   ـة أخخرى رائي  ــ مث وقفت كذل عىل الم  ــ/ ط

 افعللكتاب الن   ي  ا نظمِّ لخ  ويه م   ،لية "حِّ ـة ال" المي   ؛ري ابمسضفَ محن الفَ الر  

ي اش تر وانترَش بني طــلبة العمل؛ ديع ــالب لفضيةل  1لية طالب العمل "ـ " ح اَّل 

 الش يخ بكر أخبو زيد ـ رمحه هللا ـ.

 

                                                 
شرحها قت  تأهيتها للطبع حبلة قشيبة، وكذلك جتشمت وحال كتابيت هلذه السُّطور قد شرعت يف 1

 ايسر اهلل يل إمتامه وطبعه مبنِّه وكرمه  " لعلم في شرح حلية طالب العلمالمفهم من كلم أهل ا" اسم 
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حمـمد حيي بن  يخــ للش   ،قةــرى رائـة أخخي  ــ مث وقفت كذل عىل الم  /ــي 

، اء هللا الس َن "ـمـظم أخســ" ن(هـ ابمس؛ 1330محمد الـمختار الواليت ت)

 يسة بديعة ف اببا أخنصح حبفظها.نف 

   

عبد هللا بن ناح أ ل طاجن،  دة "ـيـ ق ــ ة الع ــ" الالمية الوليدة نظم بداي /ــَ

وهو نـظم لكـتـاب " البدايـة ف عـمل العـقيدة " لوحيد بن عبد السالم ابيل، 

 .43ـ35طبعت ِضن كتاب " البداَيت ف طلب العمل "، صفحة 

 

  َّفهامؤل  سبتها إلى ة نِ صح: 
 

َ  هـــــتنَ ما تضم           ، سواء َكن حق   فهو ف الاعتقادِّ  ن عمل  مِّ  ةنظومَ هذه امل

أخن  العملِّ  البِّ ــــــىل طــــعــا فـحق   الم  ــــالك ه ، وما دامَ غريِّ ــأخو ل خ اال سالمِّ ـلشي

 َ وت ما ـــحَ د قا ــهارِّ ــصعىل اختِّ  ة  ـــــبنظومة طي ِّ ــــ يه مَ و،  صيهِّ ى ا ىل تَ سعَ ي

 فظاا حِّ  ا بِّ عََن أخن ي   العملِّ  طالبِّ بـ يرِّ ــحَ ـ، فادِّ ــــقـائل الاعتـسن مَ فق عليه مِّ ــات  

 .الانتفاعِّ  با حق   نتفعَ  يَ ح    احاا رشَ واستِّ  هاما وفَ 

 

 ف ثبوهتا لش يخ اال سالم : رينن املتأخخ ِّ مِّ  العملِّ  أخهل   واختلَف    

 

o   ــومه اأخكثـ ـ ؛أخو نس بةا  جزماا  ِن أخثبتا مفم 

 د بن عبد هللا املرداوي النبــــِل ـ رمحه هللا ـ.ــ الش يح أخمحــــ1       

 .ـ رمحه هللاـ  الش يخ نعامن اأخلوســ 2              

 .ـ رمحه هللاـ  الش يخ محمد الغنايمــ 3              
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ــ خ ع ـــــالشيــ 4               ف  ـ رمحه هللا ـالرش يد  زيز بن انرصـبد العـــ

 .127التنبهيات السنية ُشح الواسطية صفحة

 .ـ رمحه هللا ـ الش يخ ابن حسامنــ 5              

ــ ع ــ الش يخ 6                .مه هللا ــرحـ  رينــهللا بن عبد الرمحن اجلب بدـــ

ل ذل ـورة، وأخجــــوهذه اأخبيات م تكن مشههيا: ـعل قال ف ُشحه        

ــ د الرمحن بن القامس ف مجموع الف ـأخوردها الش يخ عبما  اوى، ولعه م جيزم ــتـــ

اوى اليت لها ماكنتا، وال شك ــــت من الفتــا ليسخ اال سالم، أخو أخه  ـا لشيبأخه  

  .انت خمترصةــها عقيدة لها أخ يتا، ولو كـ أخن  

مه ــرح -مد الغنايم ـــــــالم الش يخ العام حمـوقد جزم بصحتا عن ش يخ اال س

دة ــــيــ ديد ف عق ــــالقول الس "وان:ــه اليت يه بعنـــــعها ف رسالتــ ب ــــ وط   -هللا

  .ن قبل مخس ومخسني س نة أخو حنوهاـوطبعت قدميا، وقرأخهتا ميك "دـيــ التوح 

ه فحة واحدة؛ ولكن  ــم ف صـقدي توبة عند أخحد أخجدادان خبط   ـ ا مك ــورأخيتا أخيض

 .ب ا ىل ش يخ اال سالمال: هذه أخبيات ت نسَ ذكر ق

ــ اشت  أخن   وال شك   ه ــمـرحـ مه ـــــــن نظها مِّ ـ تا، وعىل أخن  ـعىل ماكن ها يدل  هارَ ـ

َ ــ رح ـــرين، شــض املتأخخ ِّ ــ، وأخيضا قد ُشَحا بعـ هللا تعاىل بع ــــ رداوي وط  ها امل

   ..ا.هـانتِّ رهتا وعىل ماكــهة عىل ش  ــقا، وذل عالمـَ ُشحه حمق  

د الكرمي ــس بن انرص أ ل عبــالم بن برجــــ الش يخ عبد الس7             

 ـ رمحه هللا ـ.

 ــ الش يخ عبد هللا العقيل ـ رمحه هللا ـ.8             

 ــ الش يخ محمد خليل الهراس ـ رمحه هللا ـ.9             

 فظه هللا ـ.ــ الش يخ صاحل الفوزان الفوزان ـ ح10           

 بن هادي املدخِل ـ حفظه هللا ـ. ــ الش يخ زيد11           

 ــ الش يخ عبد الرزاق البدر ـ حفظه هللا ـ.12           
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 :تمن أخدل  ومِّ ــ 

 دة ابن تميية ".ــــعقي وطة "ــــــه كتــب عىل بعض نسخها اخملطــ أخن  /1      

الم ابن تميية ــــــرسائل لش يخ اال سجدت بني هذه املنظومة و   ــ أخن  /2      

ــ يوجد قبل  ،اتــــف اخملطوط  ها رساَل لش يخ اال سالم وبعدها رساَل ِ.ـ

اب ــــالم ف بــــعن ش يخ اال س رـهـ قل واشت ــــمةل ما نـا توافق جــ أخه  /3      

 املعتقد.

ليه دون غريه.ا اش ترت نِّ ــ أخه  /4        سبتا ا 

ظم ح  عىل ة ف الن  ــــيبــ رف عن ش يخ اال سالم قدرته العج ه عــ أخن  /5      

ـ اة بـم  ــــمسـ در ال ــة ف القــــائقــومته الفَ ـكام حدث منه ف تأخليفه ملنظ ،ةــالبدهي

ال  ــه ما َكن ينظوالظاهر أخن   ،" ةــائيالت   " ن اجة مع عدم اال كثار مِّ ــــد الـعن م ا 

  .ف عدم اال كثار منه ةــن  س  لل  ةا ــذل موافق ك   هـرمغ قدرته علي ،ذل

 

 

o   ن نفاها عنه؛ومم 

ل ا ىل ــ" املدخ كام فـ ه هللا ــــمـرحـ الش يخ بكر أخبو زيد ــ 1               

ــ ار ش ــأ ث ــ م ـ يخ اال سالم ابن تي ــــ ذ أخوردها  ، 72 ةــفحــية " صــــ ن ـــمـــــا 

 ." منظومة ف العقائد "اال سالم بقوِ:ب املنحوَل عىل ش يخ ــــالكت

عمل ـ  هللا تعاىل لـــــوهذا من حف ،انتحال الكتب عليه قليل أخن   ؛ا أخفادهومم   

   .هذا اال مام اهلامم
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ف ارينية والش يخ ابن عثميني ـ رمحه هللا ـ  كام ف ُشحـــ 2                ه للس 

ــ س  ورية ـرية املصصـمن طبعة دار الب 427فحة ـص ،102 تت البيت ب ـبـــ

ــ ني بأخن  ــمـيـ ث ـ خ ابن ع ـدة عن الشيذه الفائــــــــورود ه قيباا عىل ــ ع ـ ت  ت: "ــــها َكنــ

ب ــــة، فعلمت بعد ذل سبـــــ" أخي الال ميـ سؤال ِ حول البيت الرابع مهنا

بـــــعة دار ابن ـــــــ حث عهنا ف ط ـد بـــــدة بعــائــود هذه الفــــــدم وجـــــع

 اجلوزي.

زير ش3               ــ عمل عىل ف ــوهو ي ،ديــمس الهنـــ الش يخ ع   تـرسـهـ

 .ش يخ اال سالم فاتملؤل  

رـالش يخ عبد العزيز الن   ــ4               ة ف ــــائزة العلميــــوحصل عىل ج ،مِّ

عدم ة وذكر وكتب عن الالمي ،ا ىل الثامنقصائد أخهل الس نة من القرن الرابع 

 ثبوهتا لش يخ اال سالم.

سائل ر  ابه "ــطيف ف كتــ ـ  د الل ــد العزيز بن عبــــ الش يخ عب5              

 ".   ومسائل منسوبة لش يخ اال سالم

 

 تم: ن أخدل  ــ ومِّ 

يراد الش يخ عبد الرمحن بن قاس/1    جموع الفتاوى ــلها ف مم ــــــــــــ عدم ا 

 .الكم ش يخ اال سالم حقيق ومعرفةِّ وهو من هو ف الت  

ذ مَ  ،س بالزم  ـوهذا لي ؛الــردــ           ِّ ـ هام َكن ت ا  ه ــن ميكنـــيه فلحقيقه وتر 

 ل  ـليدَ  وط  ــخط  ا هو مَ باعا مم  اته تِّ ــفمن مؤل   وما يس تجد   ،أخن يورد َجيع مؤلفاته

    .عىل ذلِّ 
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كوصف  ؛ةــــاء عقديــرة اليت فهيا أخخطـــــــبعض العبارات اليسي ــ وجود  /2   

 .ميةكام ف بعض نسخ الال   (1)القرأ ن بـ "القدمي"

ه الوارد ف ـتــ الف ــخـمـا  لس  ــ لط الن  ـن غك مِّ ـذل رب أخن  ـاأخق ؛الـردــ          

 ن سالمة الاعتقاد.املنظومة مِّ 

الم َكبن ــــــفات ش يخ اال سقل مؤل  ـنــــ ب  او ــــنــ أخهل العمل اَّلين اعت  ــ أخن  /3   

ــ وابن عبد ال  ،رش يق نوا ـ ت ـ ذين اع ـم، وكذا الــيـ وابن الق  ،بــوابن رج ،هاديـ

  .م يذكروها برتَجته

ــ ه مفست ـــــفاتيع مؤل  ـ م ـ تقصاء ج ــ ا اس أخم   ؛الردــ           ذل ـشهد ب حيل كامــ

 .ـ رمحهم هللا ـ تالميذ الش يخ

( ف 6/297اوى )ــــــــــموع الفتــــــالم قال كام ف جمــش يخ اال س ــ أخن  /4   

 ه عىل اأخشاعرة:س ياق رد ِّ 

 وقد أخنشد فهيم املنشد؛

تََدل  يَق ول  قَالَ وَ     َوَراَءه  "انَ رَ الق  "ق ْبحاا لَِّمْن نََبذَ    َذا اس ْ
إ
 ".اهـ   اَأْخَطل  "ا

 .انظمها غريه فقوِ: وقد أخنشد فهيم املنشد؛ دليل عىل أخن  

م وم ـاظــــكون هو الن  ــمل أخن يـتــ ح ـ الزم بل ي ـيس بــ وهذا ل  ؛الـردــ         

 وهذا كثري ف الكم أخهل العمل. ،ح بذليرص  

  

                                                 
، لن  زم بسببه عدم ثبوت هذه المنظومة لشيخ اإلسلملوثبت هذا اللفظ في المنظومة لج   (1)

 ،ن بدع أهل الكلمفاته م  ن كتبه وم ل  عد وصف القرآن بذلك في مواطن كثيرة م  ي   شيخ اإلسلم؛
 يقل بذلك أحد من السلف.  ه لمب، وأن  ن أحدث ذلك عبد اهلل بن كل  ل م  أو   ر أن  قر  وي  

ن معتقد أهل السنة ومجانبة تحريفات ر فيها م  ر  يوافق ماقـ  والظاهر أن  الصواب في المنظومة ما 
    "اخ وقد قيل: "الن سااخ مسااخسا ن تصحيفات بعض الن  هذا اللفظ م   أنا و  ،وتأويلت أهل البدع

   .ا .ه. بمعناه من كلم الشيخ عبد الرزاق البدر ـ حفظه اهلل ـ.
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 ــ فت ع ـــــهذا ما وق  صد ــليه بتوفيق هللا دون قـــ

كــل  أخو غــالب ما ورد ف هــــذه الـمـسأخلــة ــ ولعــل  ذل يــكون اس تقصـاء 

  طبعات أخخرى ــ مع ترتيبه وهتذيبه.ف

 وبعد ذكر ما س بق ميكن أخن يقال:

واب وهللا أخعمل   ـلع عىل الكم الفريقني ال ي؛ أخن  الص  ليـه ــاملط  جد  ما تطمئــن  ا 

 س ف يشء للقطع بذه املنظومة.ــالن ف

ة َمن ينتقدها لوجود بعض اأخخطاء اليسيـرة فهيا، وهذه لو وج ن ام عام  دت ــــوا 

ف، ففي ــــال تنفي أخن يكون الن ظم لش يخ اال ســــالم أخنــــــه قد ي ِّ َ كون مم ا 

ست لش يخ ــــ ها لي ـ قال أخن  ــد يــبارات قــــ ــب ش يخ اال سالم املـقطوع با ع ــكتـ

ف ... ِّ َ  اال سالم، وقد تبــني  بعد الت حقيـق لبعض الكتب أخن ه مــام 

ن أخوائل ما ــعلوهـــــالم، جــســبوها لش يخ اال سولهذا بعض العلامء اَّلين ن  ا مِّ

صن ف ف حياته العلميــــة وهو ال يـزال ف بداية الطلب، و أخان ال أخرى ما مينع 

ن نسبتا البن تي  ن معاين، مِّ ن حـــــيث الن ظر ا ىل معناها وما تضمنته مِّ مية ـ مِّ

ن  هذه املنظـــومة قوي ــــة ف نَظمــــها وف أخ  ها، ابس تثناء بعض العبارات فا  لفاظِّ

ن أخعظمها وصف القرأ ن بـ "القديــم" وهذا ال ش ن ـك  أخن ه مِّ ــــاليسرية، ولعل مِّ

ه  ـــن، ولـعل  هــــذا من أخقوى ما احتج  به َمن يـــرى عدَم نسبــة هذِّ الطأخ البي ِّ

ســـــاَل لشــيخ اال ســـــالم، وماعدا ذل فليس هناَ يشء ظ دل  ــاهر يــــالر 

 عىل خطأخ  بني ِّ ي قطع به أخن  هذه املنظومة ليست لش يخ اال سالم.

يراد ا لها ف مجموع  لش يخ عبد الرمحن بن قــــــــاسـموكذل يس تدل ون بعدم ا 

 الفتاوى، وهو من هو ف التحقيق ومعرفة كـــــــــــالم ش يخ اال سالم.   

ن أخقوى ما احتج  به من يرى نِّس بة   هذه املنظومة لش يخ اال ســالم:    و مِّ

 " عقيدة ابن تميية أخنه جاء ف بعض الن سخ لها :"          
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ا جاءت ف طي ات رسائل ش يخ اال سالم ابن تميية...            وأخه 

ي  ــ عام  أخو ن ــــالم لــأخن ه ال ي قطع بنس بة ك يظهرواَّل  ال بدليل قاطع،  ـ فيهِّ ع ـــ  نه ا 

خ اال سالم، ـــــــة لشيـــــذه الرسالـة هــبـ س ـ ف ف ن ـالتــــــوق سبوعليه فاأخن 

ن ام ت قرأخ هذه املنظومة لِّام اش  مية وموافقة لعقيدة ــــ وائــد عل ـيه من فـ ل ـ ملت ع ـتـ وا 

ن نــأخهل الس نة، س ا ـيـ م ش يخ اال ســالم أخو من نظم غ ـظــواء َكنت مِّ ره، وأخم 

ا ن  هللا ـل، فـد  ِ من دليــــخ اال ســالم فهذا البـــالقطع بنفيـــها أخو بنسبتا لشي

م القوَل عىل هللا بغ ـل  حـز  وجـع ن أخعـرِّ عـيـ ر  ظمِّ اأخمور أخن ي نسب ـلـــــم  ومِّ

ن قوِ.  َِ أخن ه مِّ ي قا ن الكمه اَّل  ل ما م يَق ه  أخو ي نفى مِّ ج   للر 

يل؛ املنسوبف اء لاكن ـلمـا ىل هذا بعض الع ة لش يخ اال ســالم كام ذهــــبــــلو قِّ

  .هذا أخوىل وأخحرى ابلت دقيق

ةِّ اال   وقد روعي فامي س بق بيانه         رفــةِّ وزنِّ ـعــــر  ف مَ ــــنظال نصاف  ودقـ 

ِّ دوَن تعـحـوم ، مع تر   للـل ِّ قـل كــوقدرِّ دلي ،ـق  ب أخو َميل   قدر املس تطاع ص 

ق للص    .     وابوهللا  املوف ِّ

 

 وابِّ فال  :  وهللا تعاىل أخعمل اصل أخن  أخقرَب اأخقوالِّ ا ىل الص 

 

الم لعدمِّ ــــفِّ عن اجلزمِّ بثبوهتا ا ىل ش يخِّ اال ســ أخن ي قال: ابلت وق                

 وجودِّ دليل  قطعي عىل ذل.

َا عن ن اببِّ ــه، مِّ ــمع ا ماكن نِّسبتا لش يخِّ اال سالمِّ ـ وهو اأخقــــرب  ـ أخو نفــــهي 

ـــــةِّ غ  ـ   لِّها  الَباحث  ـ لَتحصي  قال يت ي وف   والَقرائــنِّ  لبةِّ الظــــــن ِّ املَبين عىل اأخدل

 وتَظهر للن اظر. 
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  ُهاأبياتِ  عدد : 
 

ـ  ملت هذه املنظاش تَ   .ن الشعرِّ مِّ  ت  ــــبي (16) رشَ ة عَ س ت   ؛ومة عىلـــــ

 

 

   ُنظومة: المَ  بحر 
 

 "؛البحر الاكمل: "نمِّ هذه املنظومة 

 ائرة العرو ية:حبسب ال  ه زنوو 

تََفْاعِّل نْ  تََفْاعِّل ْن م  تََفْاعِّل ْن م   م 

 

تََفْاعِّل ْن   تََفْاعِّل ْن م  تََفْاعِّل ْن م   م 

 
 

 
  ِهايفِ ألِ تَ  ببِ سَ  كرُ ذ: 

 
 هـعقيدتِّ  الم ببيانِّ ـاال س ؤال عىل ش يخِّ س   ه؛ وردَ اهر أخن  الظ                      

وهذا  همِّ ــ للف  باا ــ وتقري   ِّ ــفــِّ للح ائل تيسرياا ا عىل الس  نظما  فأخجاب ،ه فهياذهبِّ ومَ 

 ؛ امل هو اأخقرب  الاحتِّ 

         ِِّ  ...ََي َسائِِّل َعْن َمْذَهبِّ وَعقِّيَديتِّ  ومة:ــــــ ف املنظــ لقو

" كـ "الواسطية قاد؛ــــــعتانيفــــه ف االِّ ف تَص  بَ ــه الغالـــــــــــــ ولكونِّ         

 "...و"امحلوية

اب ــــن با مِّ ــهخ اال ســالم أخوردَ ــيـ كون ش ــأخن ي ل  مَ ــــتَ ــــ ح ـ وي                    

 عراء.الش   عادت    يهَ يان مكَ و البَ  حِّ يو ِّ الت  
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  َج ابن ـــــاِلم َمنهَ ـِمن َمع

 :يةمِ ة ِفي اللَّ ـــــييمِ تَ 
 

 :ذه املنظومةــه

ذ أخوردَ  ؛رة  ــــــــَ تصخ م   ومة  ـــمنظــ  /1        معدودات   ات  ــــها انظمها ف أخبيا 

ــ مب  ، دون ا خالل  يسريات   َ مم   قاداتِّ ــــالاعت ائلِّ ـمس اتِّ ــــهمـ  قــده أخَاب  ــعتا ي

ــ ف  نيَ ــالفــخم   ،رِّ ـــواأخث ثِّ ــالدي   الالت.البدع والض   لَ ــــيه أخهـــ

 

ذ رة؛ـــر  مـــحـ ةّب  ــحومة م  ــــمنظــ  /2       ــ تَ  ا  ات ــمن املنظومــندرج  ِّ ـــــ

نِّي  :  ــاعةة وامجلــــــالسن   أخهلِّ  ـاد عندجـمل الاعتقــــــم  ائل ــــــــت مبســاليت ع 

 . هللا عليه وسمل  صىل   ب ِّ أخَاب الن  ف ــ 1            

  .الكرمي ــ وف القرأ نِّ 2            

 الصفات. تِّ وف أ َيــ 3            

 .م ف اأ خرةرب   املؤمننيَ  ف رؤيةِّ ــ و4            

ة واجلن   ،اطِّ والرص ِّ  وامليانِّ  الو ِّ و  ،رِّ ــوالقب ادِّ ــاملع ورِّ ـأخمف ــ و5            

 .اروالن  

 اتِّ ــمل اأخثبــالع ن أخهلِّ ـلف مِّ ــن ساع مَ ـبعىل ات ِّ  ث ِّ ـــــالوف ــ 6            

 .داعــباع وتَر الابتِّ ابالت ِّ دمه واش تروا ــمت عقائلِّ ن سَ م  مِّ  ،عدولقات الالث ِّ 

 ها.دعة وأخهلِّ ن البِّ مِّ  حذيرِّ الت  ف ــ و7            

َ  ،ائق  رَ  بك  ف س َ ذل ؛  ك     ، قريبِّ والت   سريِّ ــــ ي ــ د الت  ص  ــقَ ــــمع تَ  ،ائق  فَ  ظم  ون

فادةِّ  َ  ،ر  ــــخي ك  هللا  ، فزاه  والقريبِّ  عيدِّ للبَ  واال  َي    هللا  ينِّ ــــفعون  ته   مك مبا دم َ وا 

 ه.ت  اعَ رَ بَ  ته  ّب َ ه وحَ ت  اعَ رَ يَ 



44 

 

 

 
  ِةــــاللَِّميات ــــطَبَعَ ن م  

 َها:ـِفي خِدَمتِ  أهِل الِعلِم جُُهوُد وَ 
 

َيَ ذَ                 براهمي القييس ف مقد  د بن عبد الل  كر ا  يقه ــ مة تق طيف بن ا 

ــ هذه القص  ؛أخن   (1)ةلئ البي  الال   :لـكتاب ة ـامعـة ف جي  ا نسخة خط  ـهــ يدة ل ـــ

 .(هـ1353( منسوخة ف س نة )1928/6) املكل سعود برمق

 

 : ة طبعات مهناهذه املنظومة عد   بعتط  و 

ــ ل  ة  ــعــــطب أخول  ــ 1     ن ف حمامكة ـــالء العينيــــج"  ؛ابــــمن كتـا َكن  ـهــ

 ه هللا ـ.ـراق نعامن اأخلوس ـ رمحـــمة العلعال   58ف صفحة " ين اأخمحد

بعت2     لش يخ   حــيـ م الفص ــــــــــــظحيـــح من الن  اب " الص  ــِضن كت ــ ط 

ل عبد ر أ  ـــــــبن انصس ــالم بن برجــللش يخ عبد الس   "ة ـالاسالم ابن تميي

  ـ. رمحه هللاـ الكرمي 

 ،ميةلال   تشطريعها ــ م  و(هـ، 1425ة )ــــرية سنـار املهناج املصد بعةــ طَ 3    

  .علهيا ةلمي  ة عِّ ــــــــم  ـوتت

 ؛صحيحوتَ بط ضَ ، بِّ (هـ1429) ةــــة سن  املرصي  ار ـــــــــــة دار اأ ثبعَ ــ طَ 4    

 مع تون العقيدةف م   ـــفــ  صنـف أ خر م   تعــــبِّ ط   ،عبد هللا بن ملح الوالين

 فارينية وحائية ابن أخرس داود.العقيدة الس  

                                                 
 .7 في الصفحة السابعة (1)
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 :عــابه املاتــتن كِّ مراين ِضِّ ــــد الش  م  ــحــيخ عبد هللا بن مة الش   ــــــبعــ طَ 5    

ِّ ــالوطدار ــتبــة مـ ك ــــ م  عن،" لميةــــ امع للمتون الع ــاجل "  دَ ورَ أَ  ،ا ـــــين ابلر 

  نه.مِّ انية بعة الث  الط  من  ،405 فحةمية ف الص  الال  

 

 

  ِةومَ نظُ لى المَ عَ  الِ ن األعمَ م: 
  

  َقام  َ د ـوائِّ د وفَ ـواعِّ ــقَ  ةافَ وا  َ  يةــ م الال   (1)رـــيشطِّ تَ ل بِّ ــا ِّ فَ اأَ  عض  ب

 :مهنم هاـ ي ـ لَ عَ  دئفرا

 

ــ مد بن ع ـأخح ــ 1           اح املعمـــري، ون ـــ ــ س ــــ ب اس املس  خته موجــودة ـ

ِّ ــــة العـنكبـوتيــة، وقــد أخوردتـها ف هــــبـكعبـر الش  ف موقــعه  ساَل بــعد ذه الر 

 املنظومة الال مية.

 

(هـ، 1412والش يخ محمد صاحل العباس الشافعي البحريين ت)ــ 2          

طبع بتحقيق الس يد محمد رفيق السيين، عن دار البشائر اال سالمية الطبعة 

ـلسةل " لقاء العــرش اأخواخـر ابملسجد الرام " (هـ،  ـمن س 1433اأخوىل )

 (، اجملدل الثاين.14(، اجملموعة )179برمق )

 

 

                                                 
منها شطرا يزيده عليه  شطرٍ  إلى كل   فياما  ،هو أن يعمد الشاعر إلى أبيات لغيره التشطير؛ (1)

.ا.ه ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للعلمة السيد أحمد لعجز لصدر وصدراً  عجزاً 
  .136اشمي طبعة مكتبة اآلداب صفحة اله
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   هاــ مِّ ـ ي ـ مِّ ـ ت ـ هم ابال  افة علهيا وت وقام بعض  َ  :ظاما ن

هناج ــمـة دار الــَطبعاملعتين ابلالمية ف وى؛ ـــن فعل ذل سِّ مل مَ ــو ال أخع   

 :(1)ساَلابلر  مــة اعتنائه قال ف مقد  رية ـاملص

 جملَ ـن م  ـ؛ تتضم   ـ تمتاميا  عرشين بيتــاا  ـ بنظمِّ  مــــت ـ أ خراا ـــــتـ مث خ           

فريط املرجئة، ـا عىل تمـان والكفر(؛ رد  ـة اال يــــــة ف)مســأخلن  الس   أخهلِّ  أخصــولِّ 

فراطِّ  ونقضاا  َ ـ رحــمه هللا تعاىل اظمِّ ــالن   ونِّ ـــ؛ لكالوارجِّ  عىل ا  ذكر هذه  ـ م ي

َ املسأخَل املهم     ظمه.ا.هـة ف ن

   

 

 

  ِالَمنظُوَمةِ  اتِ ــــشُُروحَ ن م 

 :اللَِّمية
 

 :ةــــالَمطبُوعَ  -أ
 

 ة شيخِ رح الميَّ ــة شهيَّ آللىء البَ ــال [1]

 ؛تيمية ابنِ  اإلسلمِ 
 ،ـه 1236ا س نة ان حي  ــك ،ِلــــرداوي النبــد هللا املــــأخمحد بن عب يخللشــ  

 :ع طبعتنيبِّ ط  

ــ : بتع اأخوىلـ          عن  ،وزانــــــاحل بن فوزان الفـيخ صق الش   ليــــ

 .هـ1417 بعة اأخوىلالط   ،دار املسمل 

                                                 
 .5 في الصفحة الخامسة (1)
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َيَ ق ــــــيق وتعليـ حق ــ انية: بت والث   ـ         ــ د الل  ــــــن عبد با  ن ــطيف بـ

براهمي القِّ   .هـ1427 بعة اأخوىلالط   ،عن دار ابن حزم ،ييسا 

 

 

 ؛ةميَّ شرح اللَّ  [2]

بعــة الط  ـرية، دمـــــــع عــــــن دار الت  ـــــــبط   ،امــــف بن عبـد هللا الس  ليوســــ

 .هـ1432الثة الثــ  

 

 

 رحِ دية في شَ قَ د العَ وائِ ــة الفَ ازَ جَ وَ  [3]

 مية؛اللَّ 

لعنكبوتية بكة اح، وهو موجود ف الش   ـالفري محود بن هللا يخ عبدتأخليف الش   

 صفحة. 52ف حوايل 

 

 

 ؛مِ سلَ اإلِ  يخِ شَ  ةِ يَّ مِ الَ  شرحِ بِ  امُ لمَ اإلِ  [4]

يد مـحــَضار  الَعَدينتأخليف  ـة بعَ ، الط  امل قتَبس ن دارِّ ـــــــع عَ بِّ ـ ، ط  محمد بن َســعِّ

 هـ.1435وىَل اأ  

 

 

يمية سلم ابن تَ ة شيخ اإلِ يَّ ــمِ شرح الَ  [5]

 ؛يدةِ قِ في العَ 
اَل ــــبة اأخصـ ت ــ ك ع عن مَ بِّ ط   ،حمد صاحل البيضاينـق بن مصاد يخالش   تأخليف 

 .ؤلؤةل  الابالشرتاَ مع دار اث والرت  
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يَِّة شَيخِ ــاِئِل ِبَما ِفي الَمِ ـُغنيًة  السَّ  [6]

 اإِلسلَِم ِمن َمسَاِئل؛
َه هللا  ـ يجمِّ  الن  َي ـد بن حيَ يخ أخمَحَ للش    مرص، ــهنَاج بِّ ـمِّ ـبع عن دار الــــ ط  ، ـ َرمحِّ

بَعة اأ وىَل )  ( هـ.1436الط 

 
يَِّة شَيخِ ــِريَِّة ِبشَرحِ الَمِ ـحَاُف البَ ـِإت [7]

 اإِلسلَِم ابنِ َتيِمية؛
د املودعي رشِّ َرس مع ار َوهَبان بن م  اب بِّمرص ـ  بع عن َدار عــ ط  ، أِّ مر بن الط 

بعة اأ وىَل ) عي ابلَيَمن، الط  مام الَوادِّ
إ
 هـ.( 1434وَمكتبة اال

 
خ ـية شَ يَّ ـمِ الَ  رحِ ـي شفِ  نامِ األُ  إفادةُ  [8]

 ؛سلمِ اإلِ 
بع عن دار اأ اثر مبرص، ـ ط  مودي العدين،ـابت الـال بن ثـمـأخرس عبد هللا ك

 ( هـ.1434) الطبعة اأخوىل
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 :ةـــــالَمسُموعَ  -ب
 

ومن حيـــــث مهنجية  ول،ار والط  ـمن حيث الاختص ؛ ويه كثرية ومتنوعة

 :رصِّ ال الَ  ثالِّ املِّ  يــــــــــلِّ بِّ س َ  ومهنا عىل ، وب العر سل  ح وأ  الرش  

 .( أخُشطة8ف ) دـُشح الش يخ سلطان العي [1]

 .( أخُشطة3ف )  رــُشح الش يخ عبد الكرمي الضي [2]

 .ُشيطاا  (12ف ) دــود العيــُشح الش يخ معر بن سع [3]

 .(1)ُشيط ف  ّبينــُشح الش يخ عبد هللا اجل [4]

 . ( أخُشطة3)ف  اجلزائري مريابيع ُشح الش يخ مسري [5]

 .( أخُشطة6) ف درـُشح الش يخ عبد الرزاق الب [6]

 .(2) ُشيطني ف املدخِل زيد بن محمدُشح الش يخ  [7]

 .( أخُشطة4)ف  لبُشح الش يخ عِل بن عبد العزيز الش   [8]

 .ف ُشيط ر ابزمولـُشح الش يخ أخمحد بن مع [9]

 ُشح الش يخ بدر البدر ف ُشيط واحد. [10]

 

 

 

 

 

                                                 
 وهو مطبوع. (1)

لميـة اإلمـام أحمـد تيسير الرب الرحيم شـرح عن دار الميراث النبوي باسم: " وقد طبع م خراً  (2)
 .1433" الطبعة الولى بن عبد الحليم
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o : تنبيه 

ِّ ف بعـض اال خـوة امل   حبسب ترص  ةل قد يتغري  عدد اأخُشطة املسج    صـنيَ تخص 

 ه.تنب  ي  نة فلْ عي  ها ابعتبارات م  مِّ ـ ي قسِّ تَ وتيات  بِّ ف الص  
 

 

 : فائدة 

لقاءا  يَ لقِّ وقد أ   َبل : هذا املت ا  ن قِّ الا مِّ سج   صوتياا م 

 هد الل ِّيب. اأخ ِّ طه الفَ  -

 هييي.لامين الشوِّ واأخ  س   -
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 ة  يا م  اللا  ة  يد  ص  الق  

 
 

 م  اإلسل   يخ  ش  ل   وبة  نس  الم  
  ي  ان  را الح   ة  يا يم  ت   بن   م  لي  الح   بد  ع   بن   د  م  ـحأ   اس  با ي الع  ب  أ  
  

 هـ ( 728 ـ 661) 
 
  

 16: عدد البيات 
 

 : الكاملالبحر 
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 مِ بِسِم اللَِّه الرَّحَمِن الرَِّحي
 

 
 

 
 

 

ـــــــائ ل   ـــــــذي ـــــــا س  ب ي و  ي ع ـــــــن م  ت يه   ع ق يـــــــد 
 

اي ـــــــــة  ي ســـــــــ  [1] ـــــــــن ل له د  ـــــــــد ى م   أ ل  ر ز ق  اله 
 

ـــــــــل    عســـــــــم  ا   ـــــــــٍق ف ـــــــــك  ق   ـ هي قـ ول ـــــــــم  م ح 
 

ـــــــــــــــــه  و  ي نـــــــــــــــــث ن   ل    [2] ــــــــــــــــ ل  ي ع ن  (1)دال  ـيـ ت ب ـ
 

ــــــح   ــــــب  الصا ــــــمك    اب ة  ح  ــــــذل ــــــ ل ه   ه بٌ ي م 
 

ــــــــــــــو داة  الق ر   [3] ــــــــــــــب ــــــــــــــو م  ـــــــــــــــل  ا أ تـ و سا ى ب ه   ـ
 

ــــــــــــم ق ـــــــــــــد ــــــــــــٌر و ل ك ل ه  ــــــــــــف  و   ل  ع   لٌ ائ  ا 
 
 

ـــــــــل    [4] ـــــــــد  ك نام  ـــــــــنه م أ فا الص   (2)ل  ـا ــــــــــيق  م 
 
 

                                                 
ــــاخ        يجـــب إشـــباع "الهـــاء" فـــي كلمـــة "عنـــه" ليســـتقيم الـــوزن، ولـــذلك يك (1) تبهـــا بعـــض الن ســـ ـــــــــــــــ

 "عنهو" لينتبه القارئ.

 ."عٌ اط  اٌل س  هم ق دٌر وف  ولكل  "جاء الشطر الول من البيت في بعض الن سخ المطبوعة:  (2)



55 

 

 
 

ـــــاء تي ف ـــــ ول  و أ قـ ــــ  ب ـــــــه   الق ـــــرآن  م ـــــا ج 

 

ـــــــــــات  آي    [5] ْهـــــــــــو  الـ ــــــــــــه  فـ   (1)ز ل  نم  ـلـــــــــــا يم  ر  ك 
 

ـــــــــــ ول  و أ قـ ـــــــــــ ــــــــــــ اهلل   ال  قـ    ه  لـ ـــــــــــل  ج   لا ج 
 

 (2)ل  وا أ  ــــــت  أ   ل  ي و  اد  ـــــــــــــــاله   ىف  ط  ـــــصالم  و    [6]
 

ــــــــــف  يــــــــــع  آي ــــــــــم  ج  و   ــــــــــات  الص   ـاات  أ م ر ه 
 

ــــــــــــ  [7] ق  ـــــــــــــاً ك  ح  ـــــــــــــل  الط ــــــــــــر  م   از  ال وال  ا نـ ق 
 

ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــإ   هات  هـــــــــــــــــــد  ع  أ ر د  و    اـى نـ قاال ه 
 

ــــــــــ  ـنون ها ع ــــــــــص ــــــــــأ  و    [8] ــــــــــل  م  ياــــــــــل  ك   ا يـ ت خ 
 

ـــــــــــنق ب  اء ه  ر  و   ان  ر  الق ـــــــــــنـ ب ـــــــــــذ   حـــــــــــاً ل م 
 

 (3) خط ل  ال   ال  ق  ول  ق  ـــــــي   د لا ـــــــــت  اس اذ  إ  و    [9]

                                                 
يم  الفي الن سختين الخط يتين:  (1) نـ ز  "فـ ْهو  الق د  إن ولعـل مـا أثبتـه هـو القـرب للصـواب؛ فـ ،"ل  م 
ـــــــــــــــــات لفظ "القـديم" مخـالف لمـا قـرره شـيخ اإلسـلم ـ رحمـه اهلل ـ واشـتهر عنـه فـي أكثـر مـن إثبــ

 موضع من رسائله وفتاويه، وسبق بيان ذلك عند الكلم عن الم لاف.
" للشيخ م الفصيح لشيخ السلم ابن تيميةالصحيح من النظهذا البيت سقط من كتاب " (2)

 .وكذا هو ليس في "جلء العينين"، ــ رحمه اهللبن ناصر ال عبد الكريم ـ  م بن برجسعبد السل
شـن ع علـى هـ ( ، وشيخ اإلسـلم هنـا ي   90بي ت )ل  غْ غياث بن غوث التـا : اني  ر  صْ هو الشاعر النا  (3)

 م ن ترك الستدلل بـ "القرآن الكريم" ويستدل بالبيت المنسوب لألخطل:

 مـــــــــــــــــاوإنا ي الفـــــــــــــــــ اد ف ـــــــــــــــــل   إن الكـــــــــــــــــلم  
 

 دلـــــــــــــــيلً  ســـــــــــــــان علـــــــــــــــى الفـــــــــــــــ اد  ل الل  ع ـــــــــــــــج  
 

 (. 297ـ  6/296وانظر بيان ذلك مفصل في: مجموع الفتاوى )
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ــــــــــمق ــــــــــن  ح  يـ ــــــــــر و  ون  ن ــــــــــ م  الم   و    ـاً ربـاه 
 

ــــــــل ــــــــإ  و    [10] ــــــــى السام  ي ــــــــر  ك  ــــــــ فٍ ـاء  ب غ ي  ز ل  ي ن
 

ـــــــوض  الاــــــــ ان  و  يـــــــــز  الم  ـب   وأ ق ـــــــر    يذ  الح 
 

ــــــــــــ  [11] ــــــــــــأ  ـو ب ــــــــــــأ رج  ن ـــــــــــــل  ه  ر ي ــــــــــــاً أ نن ي م   ه 
 

ـــــــو   ـــــــر  ذ  ك  ـــــــد  ا الص  ـــــــنامٍ ف ـــــــ اط  ي م   وق  ج ه 
 

ـــــــــــف م    [12] ــــــــــــر  م هو   (1)ن ــــــــــــاجٍ  مٌ لا س  ـــــــــــآخ   ـل  م 
 

ـــــــــق  ه  والناـــــــــار  ي صـــــــــل   ك ي  ا الشا ـــــــــةٍ ب ح   م 
 

ــــــو    [13] ــــــي دل ــــــا التاق ــــــي  إ  ذ  ك  ن ــــــان  س   خ ل  ى الج 
 

ــــــــــي  ع   ــــــــــل  ح  ــــــــــول ك  ــــــــــاق  ـــــــــــر ه  ـٍل ف   ي ق ب
 

ـــــــــــــٌل ي قار ن ــــــــــــــه  ه    [14] ـــــــــــــع م   ـأ ل  و ي ســـــــــــــ ـاك  ن 
 

                                                 
ٌد ن اجٍ وفي بعض الن سخ المطبوعة:  (1)  .""ف م و ح 
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 كٍ ال  ـــــــــــــم   و   اف عي  ـــــــــــالشا اد  ـــــــق  ا اعت  ذ  ه  
 

 (1)ـل  ق  ـــنـــــــــي   د  م  ـــــــــــحأ   ما ـة  ث  ـ  ف  ـين  ـــــي ح  ـب  أ  و    [15]

ــــــــــــإ ن  اتـاب عــــــــــــف ــــــــــــ  قٌ فاــــــــــــو  ف م   يل ه مب  ت  س 
 

ـــــــــن  ابت ـــــــــد عإ  و    [16] ــــــــــوال  ا ع ل يـــــــــت  ف م   ك  م ع 
 

 
 

                                                 
 جاء في إحدى الطابعات بعد هذا البيت: (1)

ـــــــــــن  فـ    ْعـــــــــــٌق " ل مال ـــــــــــكٍ " و  "ط  انٍ ق ـــــــــــ" مْ ه  انـ  عم 
 

ـــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــن  ح ناف ع ي "د ر  و للشا  ب ـــــــــــــــــــل  " و  "ر ْم" ل 
 

 :ات الئماة الربعة بحساب " الج مل "ز لوفيرم  وهذا البيت ي        
 هـ(151= ) 50+ 1+  100=  "قان"          
 هـ(179=)100+70+9"طعق" =           
 هـ(204= )200+4"در" =          
 هـ(240= ) 40+ 200"رم"=          

ة ا  لربعة: أبي حنيفة، و مالك، و الشافعي، و أحمد، على التاوالي.وهي وفيات الئما
 ومن تأمال هذا البيت يجد أنه م قحم على "اللامية" بما يأتي:

 ـ "اللامية" م ن بحر "الكامل" والبيت المذكور من بحر "الطاويل".1          
 القافية م ن هذا البيت؛ لٌم مكسورة.  ـ آخر  القافية من "اللامية"؛ لم مامومة، وآخر  2          
لم ي ذك ر هذا البيت؛ العلامة أحمد المـرداوي فـي شـرح اللميـة "الالـى البيهيـة" علـى  ـ3           
ــه أنــه  ــة" بــل ذكــره مستشــهدًا ب " ط / دار المســلم  بتعليــق الشــيخ صــالح بــن 152ـ "صمن"اللمي

م بتعليق إياد بن عبد اللطيف بـن إبـراهيم القيسـي ـــ طبعة دار ابن حز  183فوزان الفوزان، وصفحة 
 ونسبه لـ "بعض الفالء".
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  ر  ــــــيط  ــــــــــــشت              
 "ة  يا م  ــيت   ابن   م  ل  ــساإل   خ  ـيش   ة  يا ــم  "ل  
 
 
 
 

 ير  عم  اح الم  سا د الم  حم  ل                                            
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ــــــــائ ل   ــــــــذي ــــــــا س  ــــــــن م  ت يو   ه ب يي ع  ــــــــد   ع ق ي
 

ـــــــ  [1] ـــــــذ  ه  ــــــــواب  ل  ا الج  ـــــــق  ي  م   ـل  قب ـــــــن ل ح 
 

ــــــــْل ر باـــــــك   ـــــــق  ي ـــــــالتاوف   س  ـــــــي ـــــــْد ذ  ا ه   ا فـ ق 
 

اي ــــــــة  ي ســــــــ  [2] ــــــــن ل له د  ــــــــد ى م   أ ل  ر ز ق  اله 
 

ــــــــــل    عســــــــــم  ا   ــــــــــي قـ ول ــــــــــك  ــــــــــٍق ف  ق   ـ هم  م ح 
 

ــــــل  و    [3] ـــــــل ف  الك ــــــرام  ي ص ـــــــل  ذه  م   ب  السا
 

ــــــــــد   ـــــــــر ف  اله  ـــــــــما استـ  ى ث ـــــــــع   ـام  وإناـــــــــه  ق 
 

ـــــــــــــــــــدال    [4] ـــــــــــــــــــه  و ل  يـ ت ب  ـــــــــــــــــــث ن ي ع ن  ل  ي ن
 

ـــــــح   ـــــــب  الصا ـــــــمك    اب ة  ح  ـــــــذل ـــــــ ل ه   ه بٌ ي م 

 

ــــــــأ  و    [5] ــــــــف  ع  ك  ــــــــا ق ــــــــما ــــــــل  ى و  ر  د ج   أ ب ج 
 

ـــــــــــب  و   ـــــــــــب ه م أ  ح  ــــــــــــو م ص  ـــــــــــي ل  ت  ب  اح  رج   مه 
 

 ل  ـــــــــــــــو سا ــــــا أ ت  ــــب ه   ىــب  ر ــــــو داة  الق  ـــــو م    [6]
 

ــــــــــــــم ق ـــــــــــــــد ــــــــــــــف  و   ل  ع ــــــــــــــٌر و ل ك ل ه   لٌ ائ  ا 
 

ـــــــــئ ل ت  ف ـــــــــإذ  و    [7] ـــــــــل  دٍر أ  هل  ب ــــــــــأ  ا س   كم 
 

ـــــــــــاء  م  ج  أ  و   ــــــــــْم خ ل ف  ــــــــــ وث  بع ــــــــــل ه   ىد  اله 
 

ــــــــــد  ل    [8] ــــــــــا الص  ــــــــــنه م أ فك نام  ـــــــــــل  يق  م   ا 
 

ـــــــاء تي ف ـــــــ ول  و أ قـ ـــــ  ب ــــــــه   الق ـــــــرآن  م ــــــا ج 
 

 ـل  ـــــــْقب  ـــــــــــــت   ق  ـــــــــح   ي اهلل  ـار ه  ف  ــــب  ــــخأ    [9]
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ــــــــــــل    وق ـــــــــــــةٍ خل  م   ل  و   (1) ةٍ ث ــــــــــــحد  م  ت ب  يس 
 

ْهــــــــــــو  الآي    [10] ــــــــــــاتـ ــــــــــــه  فـ   ز ل  نم  ـلــــــــــــا يم  ر  ك 
 

ــــــــــــــ اهلل   ال  ق ــــــــــــــ ول  و أ ق ــــــــــــــ  ه  ل ــــــــــــــل  ج   لا ج 
 

ــــــــــول  و  ق ــــــــــ  [11] ــــــــــال  الراس  ــــــــــو ل  ص   حب ه  وأ ع 
 

ـــــــــــ ا ل  ن ـــــــــــأ   ـــــــــــأ ج  ـــــــــــا يـ  او ز  م   ل ه ن ــــــــــــاول  إ  ق 
 

ــــــــت  أ   ل  ي و  اد  ــــــــــاله   ىف  ط  ــــــــــــصالم  و    [12]  ل  وا أ  ـــــ
 

                                                 
أن المقصود كالم هللا الذي هو القرآن الكريم وبالضبط آياته، وليس  البيت الذي قبله علم المنصف إذا تأمل (1)

الناظم هذا  خلوق محدث، فإيرادذين يرون أنه مجنس كالم هللا، وأنه جاء في مقام الرد على أهل البدع والضالل ال

نفي إنما يقع على قولهم الباطل المشتهر بين الناس أوال، والوارد في موضوع المنظومة ثانيا، فينصرف المعنى ال

ليه فاعلم ـ رعاني هللا المقصود إليه أصالة، وليس على المعنى الدقيق الصحيح الذي يطلقه ويقصده أهل السنة، وع

هللا يتكلم بمشيئته وقدرته، وكالمه هو حديث، وهو أحسن الحديث، " :ابن تيمية يقولم شيخ اإلسال أن وإياك ـ

وليس بمخلوق باتفاقهم، ويسمى حديثًا وحادثًا، وهل يسمى محدثًا ؟ على قولين لهم. ومن كان من عادته أنه ال 

المتناظرين الذين  يطلق لفظ المحدث إال على المخلوق المنفصل كما كان هذا االصطالح هو المشهور عند

تناظروا في القرآن في محنة اإلمام أحمد رحمه هللاه وكانوا ال يعرفون للمحدث معنى إال المخلوق المنفصل فعلى 

إنه محدث، فقد قال: إنه مخلوق.  :هذا االصطالح ال يجوز عند أهل السنة أن يقال: القرآن محدث، بل من قال

ى داود لما كتب إليه أنه تكلم بذلك، فظن الذين يتكلمون بهذا االصطالح أنه ولهذا أنكر اإلمام أحمد هذا اإلطالق عل

أراد هذا فأنكره أئمة السنة. وداود نفسه لم يكن هذا قصده، بل هو وأئمة أصحابه متفقون على أن كالم هللاه غير 

لبخاري وغيره. مخلوق، وإنما كان مقصوده أنه قائم بنفسه، وهو قول غير واحد من أئمة السلف، وهو قول ا

والنزاع في ذلك بين أهل السنة لفظي، فإنهم متفقون على أنه ليس بمخلوق منفصل، ومتفقون على أن كالم هللاه قائم 

بذاته، وكان أئمة السنة كأحمد وأمثاله، والبخاري وأمثاله، وداود وأمثاله، وابن المبارك وأمثاله، وابن خزيمة 

يبة وغيرهم، متفقين على أن هللاه يتكلم بمشيئته وقدرته، ولم يقل أحد منهم: وعثمان بن سعيد الدارمي وابن أبي ش

وقال (، 533ـ5/532مجموع الفتاوى )  .اهـ ."وأول من شهر عنه أنه قال ذلك هو ابن ُكالب ،إن القرآن قديم

 زلة والنجاريةكما يقول الجهمية والمعتـ إن أردت بقولك: محدث، أنه مخلوق منفصل عن هللا " :رحمه هللا كذلك

، فهذا باطل ال نقوله، وإن أردت بقولك: إنه كالم تكلم هللا به بمشيئته بعد أن لم يتكلم به بعينه، وإن كان قد تكلم ـ

بغيره قبل ذلك مع أنه لم يزل متكلما إذا شاء فإنا نقول بذلك. وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو قول السلف 

فبهذا يظهر جليا، أن مقصود الناظم إنما هو نفي المعنى األول (، 6/161فتاوى )مجموع ال اهـ. ."وأهل الحديث

 .الباطل

من قال إن القرآن محدث، فليس بمبتدع ": (1/202) ويقول الشيخ ابن عثيمين كما في فتاوى نور على الدرب

نعم  ،2( األنبياء َدٍث إاِلا اْستََمُعوهُ َوهُْم يَْلَعبُونَ َما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َربِِّهْم ُمحْ )وليس بضال، بل قد قال هللا تعالى: 

إنه محدث؛ خشية أن  :وال نقول ،إال أنه مخلوق، فهنا ال نخاطبه بذلك ث  حدَ لو كان المخاطب ال يفهم من كلمة مُ 

 . اهـ. "يتوهم ما ليس بجائز

 (َما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َربِِّهْم ُمْحَدثٍ )تعالى:  قال هللا": (494) الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظيةيقول و

أي إن هللا تعالى تكلام بالقرآن بمشيئته بعد أن لم يتكلم به بعينه، وإن كان قد تكلم بغيره قبل ذلك، ولم  ،2األنبياء: 

اً بمعنى مخلوق فهذا باطل، أما تسمية المبتدعة له محدث ،يزل سبحانه متكلماً إذا شاء، فالقرآن محدث بهذا المعنى

 وهللا تعالى أعلى وأعلم. . اهـ."فهذا اإلطالق بهذا االعتبار ال يجوز ،ال يقول به إال الجهمية والمعتزلة



63 

 

ــــــــــــا ـــــــــــف ات  أ م ر ه  ـــــــــــع  آي ـــــــــــات  الص  ي  و ج م 
 

ـــــــ  [13]  ل  ع ط ـــــــســـــــت  أ  ل  يـــــــٍف و  كي  يـــــــر  ت  ن غ  م 
 

ـــــــــــــــاه  ول  ظ  ق ـــــــــــــــأ  و    ـان ـــــــــــــــه  ل  اد  إ  ر  ـا م ـــــــــــــــر ه 
 

ــــــــــــل  الط ـــــــــــر از  ال وال    [14] ـــــــــــا نـ ق  ق ــــــــــــاً ك م   ح 
 

 اــــــــــــه  ـــــــال  ــــــــــــقا ــــــــــــإ ل ى ن   هاــــــت  هد  ــــــع  أ ر د  و  
 

 ل  ـــما ــــك  ـــام  الر  ـــــك  ــا الن  ــت  ما ـــــــئ  ه م  أ  ــــــــــف    [15]

ــــــــــــج  أ  و   ــــــــــــل ه   صــــــــــــف ن ال  و  اث ــــــــــــم  ن ت  ن أ  ا ع 
 

ياـــــــــل    ـنو أ ص ـــــــــون ها ع ـــــــــ   [16] ـــــــــا يـ ت خ  ـــــــــل  م   ك 
 

ـــــــــــــن نـ ب ـــــــــــــذ   ـــــــــــــق بحـــــــــــــاً ل م   و ر اء ه   ان  ر  الق 
 

ـــــــو    [17] ـــــــر  ى و  ر  ج   عق ـــــــل  ي   ن ل  اب  م ـــــــر  اء  س 
 

ــــــوص  الع  ل ــــــع  و   ــــــه  ى الن ص   قــــــل  ق ــــــدام  و يح 
 

ـــــــاست   او إ ذ    [18] ــــــ د لا ــ  ال خط ــــــل   ال  ق ــــــول  يـ ق 
 

ــــــــــــم ون  ن ــــــــــــالم  م   و   ـــــــــــــاً ربـاه  ق   ي ـــــــــــــر ون  ح 
 

ـــــــــــي  وم  الق  ي ـــــــــــ  [19]  ي جــــــــــــز ل  الع ي ون  و  ة  ب ـــــــــــام 
 

ــــــــي  و   ــــــــلا ج  وم  الف  يء  ي ــــــــج   ل ــــــــه  ل  صــــــــل  ج 
 

إ    [20] ـــــــو  يـــــــل ـــــــى السام   ز ل  ي نـــــــ فٍ ـاء  ب غ يـــــــر  ك 
 

ـــــــــر   ــــــــــز ان  و  ـب   وأ ق  ي ـــــــــوض  الاـــــــــذ ي الم   الح 
 

ـــــي الرا ســــــق  ي    [21] ــــــول  بـ   بــــــذ ل  ي  التاق ــــــيا و   ه  س 
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ثـ ــــــــــــون   نــــــــــــه  اد  ع  يـ ـــــــــــذ  و    يإنان ــــــــــــو   الم ْحد 
 

  ـل  ـــــــــــــه  ـــــاً أ نــــه  ر ي  نــــــأ ن ي م  ـــو ب  ـــــــــــأ رج    [22]

ا الص ــــــــر   ــــــــذ  ــــــــنامٍ و ك  ـــــــوق  ج ه  ــــــــد  فـ   اط  ي م 
 

ــــــر  ق  و    [23] ْتــــــب  ت نش  ــــــل  و   اك  بــــــل  ذ  الك   ت حم 
 

ــــــــــــــم  ال  و   ـــــــــــــار  ف  نــــــــــــــو  تـ ق سا  ه ميـــــــــــــنـ  ا ب  يم 
 

ــــــــــــف م    [24] ـــــــــــــر  م هن ـــــــــــــاٍج و   مٌ لا س  ـــــــــــــل  آخ   م 
 

ـــــــــــةٍ  كم  ـــــــــــق ي  ب ح  ا الشا  والناـــــــــــار  ي صـــــــــــل ه 
 

 عد ل  ك  أ  ــــرب   كم  ـــــح  اء  و  ــــــ  اق  الق  ـــو ف  [25]

ـــــــــــــ ـــــــــــــل  ل  الخ  ك  ــــــــــــــروا ل  يق  ـــــــــــــة  ي س   ـآل ه مْ م 
 

ــــ  [26] ا التاق ـــــي  إ لـ  ـــــذ  ـــــي دو ك  ن ـــــان  س   خ ل  ى الج 
 

ـــــــــــي  ع اق ــــــــــــٍل ف ـــــــــــ ـــــــــــل  ح   ي ق بـــــــــــــر ه  ول ك 
 

ــــــــــــــــــــــاٌن و  ر  ر وٌح و    [27] ـــــــــــــــــــــل  وٌض ي  ر  يح   جم 
 

ـــــــــٌة ف  و ح فـــــــــر  أ   ـــــــــيه  ـــــــــذ  ا الع   ه  ا ل ـــــــــذ  اب  ك 
 

ــــــــــــٌل ي قار ن ـــــــــــــه  ه ن ـــــــــــــاك    [28]  ـأ ل  و ي ســــــــــــ ع م 
 

ــــ ـــــا اعت ق ـذ  ه  ـــــاد  الشا ـــــ  ال كٍ ـــــــــــــــــم   اف عي  و  ــــــ
 

ــــــــــالثاــــــــــوري  و  اللايــــــــــ   و  و    [29]  مث ــــــــــل  ال   و  ه 
 

ــــــــــو   ــــــــــاعت   و  ه  ــــــــــاب  ق  ــــــــــج   ين  ق  اد  السا  يع ه مْ م 
 

ـــــ ة  ث ـــــن يــي ح  ـو أ ب ــــ  [30] ــــأ ح ما ـف  ـــــل  ـــنـــــــــي   د  م  ــــــ  ق 
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 قٌ ــــفا و  ــــم  ــــم ف  ـــه  ـــل  ـــــب يـــــــت  س  ـــــب عــــــــف إ ن  اتا 
 

 ع ذال  ــــــاك  الــــو ر م  ـل  و   ه  ـيل  ـــْت ع  اثب  ـــــــــــ  ف  [31]

 هل ـــــــه  ح ْب أ  اْصـــــــيـــــــق  الع لـــــــم  و  ر  ز ْم ط  اْلـــــــو  
 

إ    [32] ــــــــن  ابت ــــــــد عو   ك  م ع ـــــــــوال  ا ع ل يــــــــت  ف م 
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  ةـــــــــــــــــــَ مـــــاتِّ الَ                     

 
َي   املسمل بد  ــــ ا الع مل أخهي  ــــــعا             خ ــشي وةَ ــــدع أخن   َ ــ رمحين هللا وا 

ال  ــالم م تــــاال س ع ــة ف واقــن  اب والس  ــتـ عام الك ــــــمل (1)د  ــديــجت وةَ ـــــدع كن ا 

جب ا ح  ــاليت غشيت امــــد واأخحكـائــــقــــالع ومضاميهنا ف؛جماالهتا  بك ِّ  ،اأخمة

 البدع واأخهواء والعادات والتقاليد... 

ل ــــن أخهـِّ م ،نــذوليـــــخـه املــدائــأخع أخنوفِّ  ه رمغَ ــهللا تعاىل دعوتَ  فأخظهرَ      

 :اأخهواء ف حياته وبعد وفاته

 زنَلا ــوم رفاا ـا وشز  اىل عِّ عَ تَ  ه هللا  ادَ  زَ ِلِّ ابت  حن و ام امت  ف    ا ف حياته؛أخم  ـ        

 اس.عند الن  

وتالميذه  ،وهـــــحب  ه زاد م  مان بعد وفاتِّ  الز  انقَض  اما بعد وفاته؛ ف   أخم  ـ        

 ق للرشيعة الغراء.ــلهنجه وسبيه املواف ،وأخنصاره وأختباعه

  :هـ1250ت اال مام الشوَكينقال ــ    

ويفوق  ،ةــــــالعلمي ر ف املعارفِّ يتبح   ام  ــع ردة ف ك ِّ اعدة مط  ــــذه قه       

ن   ،ةــــن  والس   ابِّ ــلكتابِّ  دين  ه ويَ رصِّ ـــع لَ ـأخه َ  ه البد  ـفا  َ رَ ستنكِّ ــــ أخن ي  ،ونَ قرص  ه امل

 َ ِ  ه اأخعىَل ر  ـيكون أخم مث   ،حمنة ة بعدَ حنَ م مِّ ــــعهقع ِ مَ وي  ِ ويصري ، اأخوىل وقو

 ه.لغريِّ  يكون   اللعلمه ح    كونرين ويَ ف اأ خِّ  دق  صِّ  ان  ــلس الزلِّ كل الز  ــبت

ن  ــهذا اال م وهكذا حال   ن ت اأخلس  ـفعه وارتَ قدارَ اس مِّ الن   ه عرَف موتِّ  ه بعدَ ام فا 

ال   ناء عليهِّ ابلث    (2)ه ا.هـد  ائِّ ت عقَ رَ ــه واش تَ فات  صن  ـ وطارت م   ،به عتد  ن ال ي  مَ  ا 

                                                 
 فصدق من قال فيه: (1)

  ا.ه                                يجر  ي   ين حي   د للد  مجد         هر  بطول الدا  السلم   ذا شيخ            

  طبعة دار الكتاب اإلسلمي القاهرة. (،1/65)البدر الطالع بمحاسن القرن السابع  (2)
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 :هـ703أخمحد بن طرخان امللاكوي تاال مام قال و  ــ   

َ ة ومَ ــدعبِّ  صاحبِّ  ك            مه ودِّ ـن مخ   مِّ  د  ــرواـ البـه ـ لو ظَ َِ  ر  ـــصِّ نتَ ن ي

ِّ  قي  ـخ تـيذا الش  ـوه، مهرِّ ـي أخمـالشِّ وتَ  ه م  أخَي   تم  قد  ــــا تـمل ـ ة ك  ــميـ ي ــ تَ  ين ابن  ال 

ََ ب  حِّ  م  كث  يَ ه و ت  امَ ر كرَ ظهَتَ   (1)هاب  وه وأخ

  

 عاىل؛ تَ  هللاَ  فأخسأخل          

َي  عَ أخن جيَ                ف هللا تعاىل. المِّ ــاال س  ش يخِّ ن حمب ِّ  مك مِّ لين وا 

ــ ه ف فَ ـجبيه وهَ باع سَ رزقنا ات ِّ وأخن يَ               ِّ ـ  بهِّ  ملِّ ــا، والعق  ــح ينِّ هم ال 

ليهِّ  عوةِّ ، وال  صدقاا  ن  ار  ـا وَجر  ـا سوهارا  يالا ل  ا   ب ِّ الن   هنجِّ ــل بع  ت  ــ ه ف ذل م  ــا، فا 

 . عنيَ ابِّ والت   ابةِّ حَ ن الص  مِّ  حنيَ الِّ الص   لفِّ والس   ،اأخمنيِّ  الاتِّ 

 .وابطناا  ظاهراا ، وأ خراا  أخوالا  هللِّ  وامحلد          

 

عينِّ َأن َأشك   ﴿  َدي  َوَأن ــــَِل  َوعىََلٰ َوالِّ َت عَ ــــــنَعمَتَك ال يتِّ أَ مَ َر نِّع ــــَرب ِّ َأوزِّ

ل ا تَرَ اه  َوَأدخِّ نيَ  بَِّرمحَ ينِّ َأمَعَل َصالِّحا الِّحِّ ََ الص  َبادِّ     .(2)﴾ تَِّك فِّ عِّ

 

 
 
 
 

                                                 
 .134الرد الوافر الصفحة  (1)

 . [19]س ور ة  الناْمل  ، اآلية:  (2)
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